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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 13 /BC-SNN Quảng Trị, ngày 20 tháng 01 năm 2020 

 

 

BÁO CÁO 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019  

 

 

Thực hiện Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về ban hành Quy định Chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu 

quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả 

công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 như sau: 

1. Kết quả đào tạo cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 

Năm 2019, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, 

chuyên môn nghiệp vụ tiếp tục được Sở quan tâm. Ngày 15/9/2018, Sở Nông 

nghiệp và PTNT ban hành kế hoạch số 1230/KH-SNN về đào tạo cán bộ công 

chức, viên chức năm 2019. Căn cứ vào kế hoạch đã đề ra, trong năm 2019, Sở 

đã cử nhiều cán bộ công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo bồi dương 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cụ thể: 

- 12 cán bộ công chức, viên chức đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị - 

hành chính; 

- 01 cán bộ công chức, viên chức đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị - hành 

chính; 

- 07 cán bộ công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch 

Kiểm lâm viên chính; 

- 14 cán bộ công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN 

chương trình chuyên viên; 

- 07 cán bộ công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương 

trình kiểm lâm viên; 

- 02 cán bộ công chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở 

năm 2019; 

- 03 công chức tham gia lớp bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính. 
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Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và PTNT đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng 

cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức về những chủ trương của Đảng và Nhà 

nước cũng như của tỉnh về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn 

vị; Kiên quyết không để các biểu hiện về tư tưởng làm ảnh hưởng nhiệm vụ 

được giao. 

(Có các biểu mẫu kèm theo) 

2. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức đảm 

bảo tiêu chuẩn, chức danh, vị trí việc làm theo quy định, đáp ứng tốt yêu cầu 

công việc và các kỹ năng cơ bản cần thiết. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đã ban hành Kế hoạch số 1756/KH-SNN ngày 24/10/2019 về đào tạo bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. 

3. Kiến nghị, đề xuất 

Duy trì kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức hàng năm 

và dài hạn để cán bộ công chức, viên chức có điều kiện cập nhật kiến thức, nâng 

cao kỹ năng quản lý lãnh đạo, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. 

Tổ chức thêm các lớp về hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức 

đang công tác trong các lĩnh vực liên quan. 

Tăng cường hơn nữa công tác bồi dưỡng các chương trình theo tiêu chuẩn 

chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức trước khi được 

bổ nhiệm. 

Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý số lượng CBCC, viên chức khá đông. 

Trong số đó, số lượng cán bộ chưa được đi đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, quản 

lý nhà nước và kỹ năng lãnh đạo quản lý chiếm tỷ lệ cao, vì vậy cần tăng chỉ tiêu 

đối tượng được đi đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, quản lý nhà nước đối với 

Ngành Nông nghiệp và PTNT. 

Trên đây là báo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức năm 2019củaSở Nông nghiệp và PTNT. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁMĐỐC 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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