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BÁO CÁO 

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022  
 

  

Căn cứ Văn bản số 2386/SNV-CCVC ngày 24/11/2022 của Sở Nội vụ 

về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 

2022. Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ như  

sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện  

Thực hiện Kế hoạch số 4430/KH-UBND ngày 30/12/2021của UBND 

tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022; Kế hoạch 

số 411/KH-UBND ngày 15/02/2021 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, Văn phòng UBND tỉnh xây 

dựng Kế hoạch số 39/KH-VPUB ngày 14/01/2022 của Văn phòng UBND 

tỉnh về Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022; 

đồng thời triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công 

tác đào tạo, bồi dưỡng của các Bộ, ngành, tỉnh đến cán bộ, công chức, viên 

chức. 

Trên cơ sở Kế hoạch đã được xây dựng, văn phòng UBND tỉnh đã tập 

trung triển khai thực hiện, gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch, bố 

trí, sử dụng công chức, viên chức tại các phòng, ban, trung tâm và tạo điều 

kiện, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập, bồi dưỡng 

để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ 

năng quản lý Nhà nước, kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm đồng 

thời hoàn thiện các tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên 

chức, tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý, tiêu chuẩn chức vụ, 

góp phần quan trọng vào hiệu quả lãnh đạo, điều hành, thực thi nhiệm vụ, 

công vụ. 

2. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng 

Trong năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh đã cử  38  lượt người đi đào 

tạo bồi dưỡng, kết quả cụ thể như sau: 

- Đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ:  04  

- Bồi dưỡng về quản lý nhà nước:  10  



 

 

- Đào tạo cao cấp chính trị: 03(đang học) 

- Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị:  05  

- An ninh Quốc phòng: 06  

- Lãnh đạo quản lý cấp Sở, cấp phòng: 07 

- Bồi dưỡng đạo đức công vụ: 03 

(Có biểu mẫu 1,2,3  kèm theo) 

Trong năm, Văn phòng UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo 85% cán bộ, công chức  được cập 

nhật kiến thức pháp luật, được bồi dưỡng về đạo đức công vụ; 75% được bồi 

dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực thi công vụ; 70% viên 

chức được bồi dưỡng về đạo đức nghề nghiệp; cập nhật nâng cao kiến thức, 

kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành.  

3. Đánh giá kết quả đạt được 

Năm 2022, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

luôn được sự quan tâm của lãnh đạo Văn phòng; đồng thời, có sự phối kết 

hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa cơ quan và các cơ sở đào tạo trong việc xây 

dựng, triển khai và thực hiện kế hoạch. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, 

trình độ và chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên về chuyên môn nghiệp 

vụ và lý luận chính trị. Việc xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, 

bồi dưỡng được tiến hành, nghiêm túc, chất lượng và có hiệu quả. Sau đào 

tạo, bồi dưỡng, các cán bộ, công chức, viên chức được bố trí, sắp xếp, phân 

công công tác phù hợp với trình độ chuyên môn, chuyên ngành. Từng cán bộ, 

công chức, viên chức có sự chuyển biến tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, vận 

dụng kiến thức đã học vào thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

4. Tình hình sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được đảm bảo từ nguồn 

ngân sách Nhà nước của Văn phòng tỉnh.  

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức được đảm bảo từ nguồn ngân 

sách của đơn vị sự nghiệp công lập và các nguồn khác theo quy định của pháp 

luật. 

Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự 

toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 

03/11/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về quy định mức chi cho công tác đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên và 

các quy định hiện hành. 



 

 

Nguồn kinh phí thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức năm 2022 là 58 triệu đồng (có biểu mẫu 07 kèm theo) 

Trên đây là báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ  năm 2022 của 

Văn phòng UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận:  
- Sở Nội vụ; 
- Lãnh đạo VP; 

- Các phòng, ban, trung tâm;  

- Lưu: VT, HCTC.                                

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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