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UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ NỘI VỤ 

 
Số:          /BC-SNV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lào Cai, ngày     tháng 10 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2013-2020” 

 

I. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Đề án  

Sở Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh xây dựng các Đề án, cơ chế chính sách phát triển nguồn nhân lực, cụ 

thể như sau: 

 - Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh ban 

hành Quyết định số 3541/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 phê duyệt quy hoạch 

phát triển nhân lực tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2020; 

 - Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành xây dựng các 

đề án trọng tâm:  

+ Giai đoạn 2011-2015: 

Đề án quy hoạch đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ quản lý, cán bộ 

chuyên môn và kỹ thuật tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015; Đề án đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn giai đoạn 2011-2015 (trong đó có nội dung đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức xã); 

+ Giai đoạn 2016-2020 

Đề án xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững về tổ chức, mạnh về 

đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên 

tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020;  

- Tham mưu cho Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết 30/2013/NQ-

HĐND ngày 13/12/2013 về chính sách thu hút và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực 

tỉnh Lào Cai; Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về chính sách thu 

hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020. 

- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 51/2013/QĐ-

UBND ngày 20/12/2013 hanh hành quy định về thu hút và hỗ trợ đào tạo nguồn 

nhân lực tỉnh Lào Cai; Quyết định số 97/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 về 

chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai giai 

đoạn 2016-2020; Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 20/7/2012 Ban hành 

quy định quản lý nhà nước đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 

20/7/2020 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số nội dung về đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đại biểu HĐND và người hoạt 

động không chuyên trách tỉnh Lào Cai (thay thế Quyết định số 29/2012/QĐ-

UBND).  
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II. Kết quả cụ thể  

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa cán bộ luôn được quan tâm và 

xác định đây là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng 

đội ngũ CBCCVC. Kế hoạch đào tạo,bồi dưỡng giai đoạn 2013-2020 tập trung 

thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm với kết quả sau: 

- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kiến thức QLNN đạt chuẩn và trên 

chuẩn cho cán bộ, công chức cấp xã 

+ Đào tạo trình độ đại học cho cán bộ chủ chốt cấp xã: 169 người/200 chỉ 

tiêu (ĐT liên thông Đại học Luật; liên thông ĐH hành chính 55, ĐH quản lý nhà 

nước), đạt 84,5% kế hoạch. Dự kiến đến hết năm 2020 thực hiện đào tạo được 

205/200 chỉ tiêu, đạt 102% kế hoạch; 

+ Đào tạo tiếng dân tộc: 328 người, đạt 102,5% kế hoạch ; 

+ BD kiến thức QLNN theo chức danh cán bộ, công chức cấp xã: 4247 lượt 

người đạt 114% kế hoạch; 

+ BD kiến thức quản lý kinh tế cho cán bộ chủ chốt cấp xã: 463 người, đạt 

128 % kế hoạch; 

- Nâng cao trình độ chuyên môn trên chuẩn cho đội ngũ cán bộ,công 

chức cấp tỉnh, cấp huyện 

Để tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ 

CBCCVC, Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh hợp hợp tác với một số 

trường đại học, học viện trong nước như: Đại học quốc gia Hà Nội; Đại học 

Kinh tế quốc dân; Học viện Hành chính Quốc gia để đào tạo nhân lực có trình 

độ sau đại học và nghiên cứu khoa học. 

Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngày càng thiết thực theo hướng có 

trọng tâm, theo yêu cầu của ngạch, chức danh và vị trí việc làm công chức, viên 

chức. Đến tháng 9/2020, có 99% cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp 

huyện có trình độ chuyên môn đạt tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp; 

trong đó, có 11 tiến sĩ, 1253 thạc sĩ, 13.292 đại học; 5.904 cao đẳng, 4.680 trung 

cấp.  

-Tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm. 

Hàng năm, Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND 

tỉnh ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Từ 

2013 đến nay, có trên 350.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, 

bồi dưỡng các kiến thức về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn 

nghiệp vụ và các kiến thức bổ trợ. Trong đó đào tạo nâng cao trình độ cao đẳng, 

đại học: 6411 người; Thạc sỹ: 820 người; Tiến sỹ: 25 người (số chưa tốt nghiệp: 

Tiến sỹ 15 người; Thạc sỹ: 320 người). 

Nhờ việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được đẩy mạnh, trình độ 

của cán bộ, công chức, viên chức không ngừng được nâng cao. Năng lực thực 

thi công vụ được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của các 

cơ quan, đơn vị, địa phương. 
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Tuy nhiên, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chưa đạt yêu cầu đề ra; một số 

CBCC đi đào tạo vì hoàn thiện tiêu chuẩn bằng cấp mà chưa vì mục tiêu nâng 

cao năng lực làm việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Mặc dù hầu hết cán bộ, công 

chức, viên chức có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định nhưng khả năng giao tiếp 

thực tế bằng ngoại ngữ rất hạn chế, . .. 

(Có Phụ lục kèm theo) 

III. Nguồn lực triển khai đề án 

Nguồn kinh phí thực hiện đào tạo,bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực 

công tác cho đội ngũ cán bộ,công chức, viên chức hàng năm được lấy từ nguồn 

kinh phí sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo của tỉnh, các nguồn tài trợ và nguồn kinh 

phí do CBCCVC đóng góp. 

Mỗi năm, ngân sách tỉnh chi từ 15 đến 20 tỷ đồng cho công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức các cấp. 

IV . Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong giai đoạn 2021-2025 

1. Hoàn thiện các quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức nâng 

cao trình độ năng lực; 

2. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC theo tiêu chuẩn ngạch công chức, 

chức danh nghề nghiệp viên chức, chức danh lãnh đạo quản lý; tăng cường bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng yêu cầu vị trí việc làm, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm 

trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; hướng tới đào tạo CBCCVC có đủ năng lực làm 

việc trong môi trường quốc tế.  

3. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế chính sách về thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ 

đào tạo nguồn nhân lực cho phù hợp với yêu cầu xây dựng đội ngũ CBCCVC giai 

đoạn 2021-2025. Tập trung vào một số chuyên ngành thuộc lĩnh vực tỉnh đang 

thiếu (y tế, giáo dục). 

Trên đây là kết quả đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

tỉnh Lào Cai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”, Sở 

Nội vụ trân trọng báo cáo, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
 - Sở Giáo dục và Đào tạo; 

 - Lưu: VT, CCVC. 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Giàng Thị Bằng 
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