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BÁO CÁO
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức năm 2020
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo
kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) năm 2020, cụ
thể như sau:
1. Công tác triển khai kế hoạch
Căn cứ Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2020 và yêu cầu thực tế tại cơ quan
và các đơn vị trực thuộc Sở; năm 2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã cử nhiều lượt
CBCCVC đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính
trị, quản lý nhà nước, kỹ năng chuyên ngành.
2. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2020
(Đính kèm Phụ lục V, VI, VII, VIII)
a) Đào tạo:
- Đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị:
+ 04 công chức tham gia học lớp trung cấp lý luận chính trị.
- Đào tạo Sau đại học:
+ 06 viên chức tham gia đào tạo sau đại học chương trình Thạc sỹ theo Kế
hoạch số 07/KH-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Đồng Tháp về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020, kinh phí
được Tỉnh hỗ trợ theo Quyết định số 1653/QĐ-UBND-HC ngày 27 tháng 12 năm
2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế xét cử đào tạo
sau đạihọc ở trong nước đối với viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo và cán bộ,
công chức tỉnh Đồng Tháp.
+ 05 viên chức tham gia đào tạo sau đại học chương trình Thạc sỹ, kinh phí cá
nhân tự túc.
b) Bồi dưỡng:
- Chương trình triển khai, học tập nghị quyết, văn kiện: Công chức, người lao
động thuộc Sở tham gia học 02 lượt với số lượng trung bình 58 người/ lượt.
- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp Sở: 01 công chức.
- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng: 02 công chức.
- Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh đối tượng 3: 04 viên chức.

- Bồi dưỡng cập nhật kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 3 năm
2019: 02 viên chức.
- Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo chương trình chuyên viên: 02
công chức.
- Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo chương trình chuyên viên chính:
02 công chức.
- Bồi dưỡng Kiến thức quản lý nhân sự theo vị trí việc làm: 02 công chức,
viên chức.
- Bồi dưỡng Kỹ năng tổng hợp tham mưu: 04 công chức, viên chức.
- Bồi dưỡng nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế đối với cán bộ, công
chức, viên chức: 04 công chức, viên chức.
- Bồi dưỡng nhận thức, năng lực trong bảo vệ môi trường, cảnh bảo sớm, ứng
phó với biến đổi khí hậu: 04 công chức, viên chức.
- Tập huấn nghiệp vụ về công tác đào tạo, bồi dưỡng: 02 công chức.
- Trong năm 2020 thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông mới,
Sở đã tổ chức 01 lớp bồi dưỡng viên chức về Bồi dưỡng công tác tư vấn tâm lý, hỗ
trợ cho học sinh trong các trường phổ thông năm 2020: 88 viên chức.
c) Đánh giá kết quả, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng:
- CBCCVC được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp
vụ đúng chuyên ngành.
- CBCCVC được cử đi đào tạo theo quy hoạch, phù hợp với vị trí việc làm; ý
thức được trách nhiệm, luôn phấn đấu hoàn thành tốt những nội dung được cử đi
đào tạo, bồi dưỡng.
- Sau khi được đào tạo CBCCVC đã nâng cao nhận thức chính trị, trình độ
chuyên môn vững vàng, hiệu quả công tác được nâng cao, đáp ứng tốt hơn đối với
yêu cầu công việc được giao.
d) Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:
- Tồn tại:
Vẫn còn trường hợp chưa tham gia bồi dưỡng theo như Kế hoạch.
- Nguyên nhân:
Do thời gian bồi dưỡng trùng với công tác phục vụ cho Kỳ thi Tốt nghiệp
Trung học phổ thông năm 2020.
3. Đề xuất, kiến nghị
- Tiếp tục duy trì công tác đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm đáp ứng yêu
cầu chuẩn hóa nghề nghiệp, phát triển kinh tế xã hội.
- Quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nhân viên
có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

- Kịp thời cập nhật kiến thức, quy định mới trong nội dung bồi dưỡng; tăng
cường nội dung thực hành, nâng cao năng lực quản lý, giải quyết công việc của
CBCCVC.
Trên đây là báo cáo kết quả về việc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng
CBCCVC năm 2020 của Sở GDĐT./.
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