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BÁO CÁO 
Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 

 

Thực hiện công văn số 1292 /SNV-CCVC, ngày  11 tháng  12  năm 2019 

của Sở Nội vụ về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức năm 2019.  

Ban Dân tộc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức năm 

2019 như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai xây dựng, tổ chức thực hiện 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 2019. 

Sau khi Quyết định số 2741/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2019 được ban hành, Ban Dân tộc đã phổ biến, 

quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan, thông qua các 

cuộc họp giao ban, qua mạng eofice. Chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ công chức trong cơ quan theo kế hoạch được UBND tỉnh phê 

duyệt. Lãnh đạo ban đã quan tâm chỉ đạo phòng chuyên môn thực hiện nghiêm 

túc việc theo dõi, cử cán bộ công chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về 

nâng cao lý luận chính trị, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng 

quản lý, …do Sở Nội vụ và  các ngành tổ chức, đúng với Kế hoạch đã được xây 

dựng và chỉ tiêu phân bổ của tỉnh trong năm 2019. 

2. Tổng hợp kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2019  

Theo kế hoạch phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh, Ban Dân tộc 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ cử đối tượng đúng tiêu chuẩn để tham gia bồi 

dưỡng các khóa học.  

Kết quả trong năm 2019 tổng số cán bộ công chức được đào tạo, bồi 

dưỡng năm 2019: 09 lượt. 

Trong đó:  

- Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp sở, ngành: 02 công chức, trong đó 01 

công chức là Trưởng ban, 01 công chức quy hoạch Phó trưởng ban. 

- Bồi dưỡng Cao cấp lý luận chính trị cao cấp: 01 công chức. 

- Bồi dưỡng kiến thức tin học Văn phòng: 01 công chức. 

- Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số: 04 công chức. 



 2 

- Bồi dưỡng ngắn hạn tại Trung Quốc: 01 công chức 

  (có biểu mẫu số 01, 03,04,06 đính kèm) 

3. Kết quả thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 theo Quyết 
định 2741/QĐ-UBND ngày 28/12/2018: Ban Dân tộc không được giao tổ chức 

các lớp bồi dưỡng theo Quyết định  số 2741/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 

4. Kết quả cử cán bộ quản lý tham gia giảng dạy các chương trình bồi 
dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Quy chế quy định trách nhiệm cán 
bộ, lãnh đạo quản lý tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng tại 
Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 23/02/2018 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh. 

Trong năm 2019 Ban Dân tộc cử đồng chí 01 công chức tham gia giảng 

dạy lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 2018-2020 tỉnh Lạng 

Sơn, chuyên đề số 5- Thực hiện chính sách dân tộc, đại đoàn kết dân tộc ở tỉnh 

Lạng Sơn hiện nay. Công chức tham gia giảng dạy đảm bảo về thời gian, nội 

dung, chất lượng theo yêu cầu của chương trình bồi dưỡng. 

Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn tổng hợp kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 

2019 gửi Sở Nội vụ tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ  

- Lãnh đạo ban; 

- CVP, các phòng CM; 

- Lưu: VT.  

TRƯỞNG BAN 
 
 
 
 
 

Triệu Văn Lạng 
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