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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Gia Lai, ngày 10 tháng 03 năm 2020

V/v tổng kết đánh giá kết quả
công tác ĐTBD CBCC cấp
xã giai đoạn 2014-2020 và rà
soát, đề xuất nhu cầu ĐTBD
CBCC cấp xã giai đoạn
2021-2025.

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại văn bản số 1080/BNV-ĐT ngày
03/3/2020 về việc báo cáo tổng kết thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC
cấp xã giai đoạn 2014-2020 theo các mục tiêu, yêu cầu, nội dung tại kế hoạch số
1746/KH-BNV ngày 26/5/2014 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn triển khai thực hiện
Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Sở Nội vụ
đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, phối hợp thực hiện báo cáo
một số nội dung sau:
1. Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng
CBCC cấp xã sau 05 năm thực hiện kế hoạch số 1746/KH-BNV ngày 26/5/2014
của Bộ Nội vụ hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày
16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tiếp tục củng cố, kiện
toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014-2020 (đề nghị địa
phương tổng hợp, báo cáo rõ số lớp, số lượng học viên và số kinh phí đã thực hiện
theo Quyết định số 124/QĐ-TTg theo từng năm vào biểu số 01 gửi kèm văn bản
này).
2. Thực hiện rà soát, đề xuất, đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp
xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo từng năm và cho cả giai
đoạn 2021 – 2025 theo sát với nhu cầu thực tế của từng địa phương, cụ thể như sau:
- Trên cơ sở hiện trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, tiến
hành rà soát số lượng cán bộ, công chức cấp xã hiện chưa đạt chuẩn theo quy định
hiện hành; số lượng CBCC cấp xã cần đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới để đề xuất,
đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng theo từng năm và cho cả giai đoạn 2021-2025.
- Riêng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, khi rà soát cũng
phải xác định rõ số lượng, nội dung cần bồi dưỡng theo từng năm và cho cả giai
đoạn 2021-2025, đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ cụ thể tại địa phương.
- Các nội dung đào tạo, bồi dưỡng gồm:
+ Đào tạo: đại học; trung cấp chuyên môn; trung cấp lý luận chính trị; trung
học phổ thông;...
+ Bồi dưỡng: quản lý nhà nước; tin học cơ bản; tiếng dân tộc; ngoại ngữ; sơ
cấp lý luận chính trị; an ninh quốc phòng; bồi dưỡng chức danh...

(Số liệu đề xuất, đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho cả giai đoạn 20212025 báo theo biểu số 02.a và số liệu cho từng năm cụ thể báo theo biểu số 02.b
kèm theo văn bản này)
Trên cơ sở số liệu đăng ký của các địa phương theo từng năm và cho cả giai
đoạn 2021-2025; Sở Nội vụ sẽ tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ tiếp tục đề xuất Chính
Phủ quan tâm, hỗ trợ một phần ngân sách cho tỉnh để tổ chức thực hiện. Vì vậy, đề
nghị các địa phương quan tâm rà soát, báo cáo số liệu theo đúng hiện trạng, chịu
trách nhiệm về số liệu đã báo cáo; tránh để xảy ra tình trạng số liệu báo cáo không
đúng với thực tế gây khó khăn cho quá trình thực hiện, làm lãng phí ngân sách nhà
nước. Báo cáo gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/3/2019 để tổng hợp, báo cáo Bộ
Nội vụ theo quy định, quá thời hạn trên xem như địa phương không có nhu cầu đào
tạo, bồi dưỡng cho giai đoạn 2021-2025.
Sở Nội vụ đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, phối hợp
thực hiện./.
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