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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 741 /BDT

Sơn La, ngày 14 tháng 9 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v báo cáo kết quả triển khai thực
hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ, công chức quý III năm 2022

Kính gửi: Sở Nội vụ Sơn La
Thực hiện Công văn số 230/SNV-CCVC ngày 29/01/2022 của Sở Nội vụ
về triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022; Thực hiện chế độ
báo cáo định kỳ theo quy định, Ban Dân tộc báo cáo kết quả triển khai thực hiện
kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quý III năm 2022, như sau:
1. Về công tác xây dựng, ban hành kế hoạch đào tạo
- Ngày 04/01/2022, Ban dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-BDT về
việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2022.
- Ngày 18/3/2022, ban hành Kế hoạch số 49/KH-BDT của Ban Dân tộc về
tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc đối với cán bộ ở các bản đặc
biệt khó khăn thuộc xã khu vực II, khu vực III trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022.
- Ngày 31/3/2022, ban hành Kế hoạch số 58/KH-BDT của Ban Dân tộc về
tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên
chức trên địa bàn tỉnh Sơn La, năm 2022 (theo Quyết định 771/QĐ-TTg).
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn
tỉnh, định kỳ hàng năm theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao
chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022:
Ban Dân tộc không có.
2. Kết quả thực hiện Quý III
2.1. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng theo chỉ tiêu Chủ tịch UBND tỉnh giao
năm 2022: không có.
2.2. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng ngoài chỉ tiêu Chủ tịch UBND tỉnh giao
(do các cơ quan, đơn vị quyết định mở lớp hoặc các chương trình dự án...)
- Tổ chức các lớp tập huấn Bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Quyết định
771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính Phủ Phê duyệt Đề án “Bồi
dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 2025” trên địa bàn tỉnh:
+ Kế hoạch vốn giao: 408 triệu đồng (tại Quyết định số 2999/QĐ-UBND
ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh)
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+ Kết quả thực hiện: Tổ chức mở 04 lớp đào tạo tập huấn cho 173 công
chức cấp xã thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc thuộc 202 xã, phường, thị
trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tham gia, địa điểm
tổ chức tại trung tâm huyện Quỳnh Nhai 02 lớp và huyện Mộc Châu 02 lớp. Tổ
chức mở 01 lớp cho 59/65 học viên là đối tượng không hưởng lương từ ngân
sách nhà nước gồm Bí thư, Phó bí thư chi bộ, Trưởng bản, Phó trưởng bản, các
bản thuộc 02 huyện Mộc Châu và Vân Hồ.
+ Kinh phí thực hiện và giải ngân thanh toán, đến hết 14/9/2022 ước đạt
93% kinh phí được giao.
2.3. Kết quả cử CBCC của cơ quan, đơn vị đi học nâng cao trình độ
- Đại học, sau đại học: không có
- Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ khác: không
Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ, công chức quý III năm 2022. Ban Dân tộc tỉnh kính gửi Sở Nội vụ
tổng hợp theo quy định./.
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