
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-UBND Lạng Sơn, ngày        tháng 11 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức  

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020 

 

Thực hiện Quyết định 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 

2016 - 2025; ngày 11/6/2016 UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 

953/QĐ-UBND về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020. 

Để đánh giá kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020 và đề ra phương hướng, 

nhiệm vụ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2021 - 2025, UBND 

tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đánh giá toàn diện, tổng thể kết quả thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020 đã được UBND tỉnh 

ban hành tại Quyết định số 953/QĐ-UBND, trong đó tập trung đánh giá, so sánh 

kết quả đạt được với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; chỉ ra những hạn chế, 

yếu kém và nguyên nhân, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức 

triển khai thực hiện. 

- Đề xuất định hướng, mục tiêu, phương hướng và giải pháp chủ yếu triển 

khai nhiệm vụ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai 

đoạn 2021 - 2025 phải phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ phát 

triển của tỉnh trong giai đoạn mới. 

2. Yêu cầu 

- Tổng kết phải bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được 

phân công tại kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 và hướng dẫn tại Kế hoạch này, 

đảm bảo về các nội dung, số liệu tổng hợp và tiến độ thực hiện. 

- Hình thức tổng kết phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều 

kiện thực tế, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị. 
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II. NỘI DUNG TỔNG KẾT 

1. Đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, cơ chế phối hợp và trách nhiệm của 

các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện Quyết điṇh số 

163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 953/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh và các đề án, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng khác đã được cơ quan, 

cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành. 

2. Đánh giá, so sánh những kết quả đạt được so với mục tiêu, chỉ tiêu kế 

hoạch đề ra; chỉ ra những tiêu chí chưa đạt được và phân tích nguyên nhân. 

(Số liệu tổng hợp theo biểu mẫu gửi kèm văn bản này). 

3. Đánh giá hiệu quả việc thực hiện chế độ hỗ trợ, khuyến khích đào tạo, 

bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 

111/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của HĐND tỉnh.  

4. Đánh giá tình hình việc thực hiện Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức theo Quyết định số 63/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 

và Quy chế quy định trách nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý tham gia 

giảng dạy các chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết 

định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 23/02/2018 của UBND tỉnh. 

5. Việc huy động các nguồn lực (trong và ngoài ngân sách) để phục vụ 

công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. 

Tổng hợp kinh phí thực hiện. 

6. Công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật 

chất của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc tỉnh (Trường Chính trị Hoàng Văn 

Thụ, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, Trường Cao đẳng y tế); việc biên 

soạn, đổi mới các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.  

7. Đánh giá chung về những kết quả đạt của công tác đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020; phân tích những hạn chế, 

yếu kém và nguyên nhân (theo các nội dung đã báo cáo đánh giá ở trên) đề từ đó 

rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất định hướng, mục tiêu, giải pháp chủ yếu 

để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2021 - 2025. 

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ HÌNH THỨC TỔNG KẾT 

1. Thời gian thực hiện 

- Đối với UBND các huyện, thành phố; các sở, ban, ngành, tổ chức trực 

thuộc UBND tỉnh; các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc tỉnh: hoàn thành báo cáo 

tổng kết gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/11/2020 để tổng hợp, xây dựng báo cáo 

của UBND tỉnh. 

- Đối với báo cáo tổng kết của UBND tỉnh: giao cho Sở Nội vụ tổng hợp 

báo cáo tổng kết của các cơ quan, đơn vị, xây dựng dự thảo Báo cáo của UBND 

tỉnh tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 

2016 - 2020. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2020. 
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- Đối với Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025: giao Sở Nội vụ chủ trì xây dựng dự thảo, trình 

UBND tỉnh xem xét, ban hành trong tháng 01/2021. 

2. Hình thức tổng kết 

Thực hiện tổng kết qua xây dựng báo cáo và tổng hợp số liệu.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nội vụ 

Là cơ quan thường trực, giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch 

này. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thành phố, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc tỉnh, xây dựng dự thảo Báo cáo 

của UBND tỉnh tổng kết thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020. Tham mưu UBND tỉnh 

xây dựng và ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 để thống nhất triển khai thực hiện. 

2. Sở Tài chính 

Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc xây dựng báo cáo tổng kết công tác đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng 

kế hoạch giai đoạn tiếp theo về các nội dung liên quan đến bố trí, sử dụng kinh 

phí ngân sách nhà nước cho công tác đào tạo, bồi dưỡng và các nội dung khác 

liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính. 

3. Các sở, ban, ngành, tổ chức trực thuộc UBND tỉnh; UBND các 

huyện, thành phố 

Căn cứ nhiệm vụ được phân công thực hiện tại Quyết định số 953/QĐ-

UBND và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm 

của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, tổ chức trực thuộc UBND tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố tiến hành rà soát, tổng hợp số liệu và xây dựng báo cáo tổng 

kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi, 

thẩm quyền quản lý theo kế hoạch này. 

4. Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 

Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng báo cáo kết quả thực hiện công tác đào 

tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp 

xã phụ trách công tác quốc phòng, an ninh trong giai đoạn 2016 - 2020, đáp ứng 

các yêu cầu về quốc phòng, an ninh tại cơ sở. 

5. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc 

tỉnh 

Báo cáo cụ thể về tình hình thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được phân 

công. Việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên; đầu 

tư, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, bồi dưỡng; liên kết tổ chức đào tạo, 
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bồi dưỡng; biên soạn, đổi mới chương trình tài liệu bồi dưỡng; thống kê kết quả 

tổ chức các nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh 

giai đoạn 2016 - 2020. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị 

phản ánh về cơ quan thường trực (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo UBND 

tỉnh xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, tổ chức trực thuộc  

UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố;                           

- Công an tỉnh; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Trường Chính trị HVT; CĐSP Lạng Sơn;  

CĐYT Lạng Sơn; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

- Các Phòng: CV, HCQT, TT THCB;                                                           

- Lưu: VT, THNC (HTMĐ) 

KT. CHỦ TỊCH 

  PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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