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ƯBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỎ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự do - H anh phúc

Số: 6 ồ5~/SNV-CCVC

Quảng Trị, ngày&STịtháng ¿7 năm 2018

V/v báo cáo tô chức và hoạt động của
cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức
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Kính gửi:
yyyưy :-y |.; y L :,y-;yr|['rường Chính trị Lê Duân;
..~ t^ h ~ -|T h à n h ủy Đông Hà; Thị ủy Thị xã Quảng Trị; các huvện ủy: Vĩnh
r
t C i Cj I
Lịnh, Gio Linh, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hóa, Triệu Phong, Hải Lăng.

ĐENỊGv ' /aưf
Thực hiện Công văn số 4154/ƯBND-NC ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh về
việc báo cáo tô chức và hoạt động của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cônẹ chức,
viên chức, Sở Nội vụ đê nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo theo đề cương đính kèm.
Báo cáo của cơ quan, đơn vị gửi về sỏ' Nội vụ (đồng thời gưi qua emaìì:
nsuyenthingĩ4yet(íỳ,ạuangtrỉ. eo V . V I I ) trước ngày 28/9/2018 để Sở Nội vụ tổng hợp,
hoàn chỉnh trình UBND tỉnh.
Đe nhận file word phiếu khảo sát (phiếu số 2 và phiếu số 3) đề nghị các cơ
quan, đơn vị liên hệ: Đ/c Nguyên Thị Nguyệt, chuyên viên phòng Công chức Viên
chức, Sở Nội vụ, SĐT: 0949.757.357./. 7V
Nơi nhận:
Như trên;
- Lưu: V I.
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CỘNG IỈOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

B ộ NỘI VỤ

(Kèm

ÁO CÁO CỦA ĐỊA PHƯƠNG
fy$3/BNV-ĐT ngày /Ị^ tháng ỹ năm 2018
của Bộ Nội vụ)

I. Thực trạng về tổ chức của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng
1. Chức năng, nhiệm vụ của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.
a) Trường Chính trị cấp tỉnh.
b) Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ sỏ’ đào tạo, bồi dưỡng
a) Trường Chính trị cấp tỉnh.
b) Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.
3. Số lượng và cơ cấu công chức, viên chức
a) Trường Chính trị cấp tỉnh
- Công chức, viên chức
+ Số lượng công chức, viên chức, trong đó:
Ngạch công chức (chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên,
cán sự, nhân viên).
Hạng viên chức (hạng I, hạng II, hạng III, hạng IV).
+ Trình độ chuyên môn;
+ Học hàm, học vị.
- Số lượng giảng viên, trong đó:
+ Hạng viên chức (hạng I, hạng II, hạng III, hạng IV);
+ Trình độ chuyên môn, học hàm học vị.
b) Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện
- Công chức, viên chức
+ Số lượng công chức, viên chức, trong đó:
Ngạch công chức (chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên,
cán sự, nhân viên).
Hạng viên chức (hạng I, hạng II, hạng III, hạng IV).
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a) Trường Chính trị câp tỉnh
- Trung bình diện tích đang sử dụng;
- Trang thiết bị phòng làm việc (điều hòa, máy vi tính...);
- Trang thiết bị phòng học (máy chiếu, điều hòa, bảng lật...);
- Trang thiết bị phòng hội trường, hội thảo (máy chiếu, điều hòa...);
- Thư viện, Ịcý túc xá, căng tin.
b) Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện
- Trung bình diện tích đang sử dụng;
- Trang thiết bị phòng làm việc (điều hòa, máy vi tính...);
- Trang thiết bị phòng học (máy chiếu, điều hòa, bảng lật...);
- Trang thiết bị phòng hội trường, hội. thảo (máy chiếu, điều hòa...);
- Thư viện, ký túc xá, căng tin.
II. Thực trạng hoạt động ciía cơ sỏ’ đào tạo, bồi dưỡng
1. về tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo phân cấp
a) Đối với Trường Chính trị cấp tỉnh
- Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn
ngạch cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính;
- Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên
chức được cơ quan có thẩm quyền giao;
- Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương;
- Chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ
năng chuyên ngành;
- Chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được cơ quan có thấm
quyền giao;
- Các chương trình bồi dưỡng khác.
b) Đối với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện
- Chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ
năng chuyên ngành;
- Chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được cơ quan có thẩm
quyền giao;
2

- Các chương trình bồi dưỡng khác.
2. về biên soạn chương trình, tài liệu theo thẩm quyền đưọc giao
a) Số lượng chương trình đã được biên soạn và đưa vào sử dụng;
b) Số lượng tài liệu đã được biên soạn và đưa vào sử dụng.
3. về quy mô bồi dưỡng giai đoạn 2016-2018 (đơn vị tính: lượt ngưòi)
a) Đối với Trường Chính trị cấp tỉnh
- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức.
- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.
- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý.
- Bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành.
- Các chương trình bồi dưỡng khác.
b) Đối với Trung tâm Bồi dương chính trị cấp huyện
- Bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên
ngành;
- Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được cơ quan có thẩm quyền giao;
- Các chương trình bồi dưỡng khác.
4. Cơ chế hoạt động của các CO' sở đào tạo, bồi dưỡng
a) Tự chủ về tài chính:
r Tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư;
- Tự bảo đảm chỉ thường xuyên;
- Tự bảo đảm một phần chi thường xuyên;
- Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.
b) Tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự:
- Tự chủ trong xây dựng kế hoạch;
- Tự chủ về tổ chức bộ máy;
- Tự chủ về nhân sự.
III. Những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
1. Những khó khăn, vướng mắc
2. Nguyên nhân.
IV. Kiến nghị, đề xuất các giải pháp tổ chức, sắp xếp lại và định
hướng hoạt động có hiệu quả từ cơ sỏ' đào tạo, bồi dưỡng
1. Kiến nghị
2. Đề xuất các giải pháp.^-"
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PHIỂU KHẢO SÁT CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CẤP TỈNH
(Kèm theo Công văn Sổệ5ffl/BNV-ĐT ngày jf2ị tháng 0 năm 2018 của Bộ Nội vụ)
Để có được thông tin chính xác làm cơ sở cho việc xây dĩMg Đe án sắp xếp,
tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bổi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ
quan trong hệ thong chính trị, Bộ Nội vụ tiến hành khảo sát thực trạng tổ chức và
hoạt động của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. Đe nghị Lãnh đạo đơn vị vui lỏng dành
thời gian điển thông tin vào Phiếu này bằng cách đánh dấu vào ô lựa chọn hoặc
viết thêm ỷ kiến vào phần giấy để trổng. Thông tin do Ồng (Bà) cung cấp chỉ dùng
đế nghiên cứu xây dựng Đe án mà không dùng vào bất cứ mục đích nào khác.
I. THÔNG TIN CHƯNG
1. Tên trường:
2. Địa chỉ:........................................................................
3. Số điện thoại liên hệ:..................................................
II. TỔ CHỨC B ộ MAY
4- Xin Ông (Bà) cho biết Tổ chức bộ máy của đon vị?
a) Các phòng, ban, khoa, gồm:
TT
1
2
3

r-r-1 r\

•

Tên gọi

..,

• . .

5. Xin Ồng (Bà) cho biết một số thông tin về cơ sở vật chất của đơn vị?
Nội dung
STT
Diện tích đất
I
Tổng diện tích đang sử dụng
II Phòng làm việc
1 Số lượng phòng làm việc
Trang thiết bị phòng làm việc
2
Trung bình máy vi tính/người
a

Đơn vị tính
m2
phòng
máy vi tính/người

Sô lưọìig

b
III
1
2
a
b
IV
1

Trung bình máy điều hoà/phòng
Phòng học
Số lượng phòng học
Trang thiết bị phòng học
Trung bình máy chiếu/phòng
Trung bình máy điều hoà/phòng
Phòng hội trường, hội thảo
Sô lượng hội trường
Sức chứa của hội trường
2
Số lượng phòng hội thảo
Sức chứa của phòng hội thảo
3
Trang thiết bị phòng hội thảo
a
Máy chiếu
Máy điều hoà
b
V Thư viện
VI Ký túc xá
VII Căng tin

điều hoà/phòng
phòng
máỵ chiếu/phòng
điều hoà/phòng
hội trường
chỗ ngồi
hội thảo
chỗ ngồi

-

-

cái
cái
đầu sách
ngượi/phòng
chỗ ngồi

III. NGUỒN NHÂN L ự c
6. Xin Ông (Bà) cho biết số lượng, cơ cấu đội ngũ công chức, viên chức của đơn
vị?
Đơn vị tỉnh: người

Công chức, viên chức

STT

I
1
2
3
4
5

n
1
2
3

Ngạch công chức,
hạng viên chức và
trình độ chuyên môn

•>
Tông
Ắ
so

Lãnh đao
•

Giảng viên

Viên chức
làm công tác
hành chính,
tổng hợp, kế
hoạch, quản
trị văn
phòng, tài
chính

Ngạch công chức
Chuyên viên cao câp
Chuyên viên chính
Chuyên viên
Cán sự
Nhân viên
Các hạng viên chức
Hạng í
Hạng II
Hạng III
2

4
m
1
2
3

4
IV

1
2

Hạng IV
Trình độ chuyên
môn
Tiên sĩ
Thạc sĩ
Đại học
Cao đăng, Trung câp
Học hàm
Giáo sư
Phó Giáo sư

7. Xin Ông (Bà) cho biết trong thời gian tới về cơ cấu giảng viên nên:
- Giữ nguyên đội ngũ giảng viên cơ hữu như hiện nay □
- Giảm giảng viên cơ hữu, tăng cường đội ngũ giảng viên thỉnh giảng □
IV. THựC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÔI DƯỠNG CỦA ĐƠN VỊ TÙ NĂM
2016 ĐẾN NĂM 2018
8. Xin Ông (Bà) cho biết về việc biên soạn chương trình, tài liệu theo thẩm quyền
giao
Tên chương trình, tài liệu
STT
Chưong trỉnh

Tài lỉệư

Ngày tháng
năm ban
hành

Đốì tượng áD
dụng

1
2
3
• • •

• • •

« • •

9. Xin Ông (Bà) cho biết về quy mô bồi dưỡng
Đơn vị tỉnh: lượt người
Đối tượng
TT

1

Các chương trình
Cán bộ

Công chức

rn

Viên
chức

Ẵ

Tông
cộng

Đào tạo trình độ Trung
cấp lý luận chính trị
3

2

3
a
b
c
4

5
6

Chương trình bồi dưỡng
lý luận chính trị
Chương trình bồi dưỡng
kiến thức quản lý nhà
nước theo tiêu chuẩn
ngạch công chức
Cán sự và tương đương
Chuyên viên và tương
đương
Chuyên viên chính và tương
đương
Chương trình bồi dưỡng
lãnh đạo, quản ỉỷ cấp
phòng và tương đương
Chương trình bồi dưỡng
kiến thức, kỹ năng lãnh
đạo, quản lý cấp xã
Các chương trình bồi
dưỡng khác

. . .

. . .
. , .

. . .

10. Xin Ông (Bà) cho biết về hoạt động liên kết bồi dưỡng với các cơ sở đào tạo,
bồi dưỡng khác; tổ chức các khóa bồi dưỡng khác (nếu có)
STT

Đối tượng

Nội dung

Số lưựt học
viên

1
2
3
. . ,

Tổng cộng
V. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
11. Xin Ong (Bà) cho biêt vê hoạt động nghiên cứu đê tài khoa học các câp của
đơn vị:
STT
A

Đề tài khoa học các
__„___ , eấp________
CÂPBỘ

Tên đề tài khoa học

Chủ nhiệm đề tài
4

1
2
,,

B
1
2

CẨP TỈNH (nếu có)

C
1
2

CÁP Cơ SỜ

• •.

Tổng cộng
VI. c ơ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ
12. Xin Ông (Bà) cho biết cơ chế hoạt động của đơn vị mình
a) Tự chủ về tài chính
-T ự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư
□
-T ự bảo đảm chi thường xuyên
tu
-T ự bảo đảm một phần chi thường xuyên
^
- Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên
n
b) Tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự
-T ự chủ trong xây dựng kế hoạch
+ Đã tự chủ □
+ Chưa tự chủ □
-T ự chủ về tổ chức bộ máy
+ Đã tự chủ □
+ Chưa tự chủ □
- Tự chủ về nhân sự
+ Đã tự chủ □
+ Chưa tự chủ □
13. Theo Ông (Bà), hoạt động của đơn vị mình thực hiện theo cơ ché nào là phù
họp?
a) Tự chủ về tài chính
- Tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư □
- Tự bảo đảm chi thường xuyên □
- Tự bảo đảm một phần chi thường xuyên □
- Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên □
b) Tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự
- Tự chủ trong xây dựng kế hoạch □
- Tự chủ về tổ chức bộ máy □
5

-T ự chủ về nhân sự □
14. Theo Ông (Bà) thực trạng tổ chức và hoạt động của Trường Chính trị cấp tỉnh
hiện nay đã đáp ứng được yêu cầu đổi mới ữong đào tạo, bồi dưỡng chưa?
- Đáp ứng □
- Chưa đáp ứng □
15. Theo Ông (Bà) hệ thống các Trường Chính trị đang tổ chức theo mô hình mỗi
tỉnh, thành phố có 01 Trường Chính trị như hiện nay đã phù hợp chưa?
- Phù hợp □
- Chưa phù hợp □
16. Đe nghị Ông (Bà) đề xuất phương hướng về sắp xếp, tổ chức lại và cơ chế hoạt
động hiệu quả của đơn vị.

17. Xin Ông (Bà) cho biết một số giải pháp dể sắp xếp tổ chức và định hướng hoạt
động có hiệu quả cho cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong
hệ thống chính trị.

Xin frein trọng cảm ơn!
LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Kỷ tên, đóng dấu)

6

M âu sổ 03

PHIỂU KHẢO SÁT t r u n g t â m BÒI d ư ỡ n g c h í n h t r ị c ấ p h u y ệ n
(Kèm theo Công văn sổậSSS/BNV-ĐT ngày /tytháng ý năm 20ỉ 8 của Bộ Nội vụ)
Đe cỏ được thông tin chỉnh xác làm cơ sở cho việc xây dụng Đe án sắp xếp,
tổ chức lại các cơ sở đào tạo, hồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ
quan trong hệ thong chỉnh trị, Bộ Nội vụ tiến hành khảo sát thực trạng tố chức và
hoạt động của cơ sở đào tạo, hồi dưỡng. Đe nghị Lãnh đạo đơn vị vui lỏng dành
thời gian điền thông tin vào Phiếu này bang cách đánh dấu vào ô lựa chọn hoặc
viết thêm ỷ kiến vào phần giấy để trổng. Thông tin do Ông (Bà) cung cấp chỉ dùng
để nghiên círu xây dựng Đe án mà không dùng vào bất cứ mục đích nào khác.
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên Trung tâ m :.................................................. .........................................................
2. Địa chỉ:.........................................................................................................................
3. Số điện thoại liên hệ:....................................................................................................
II. TỎ CHỨC B ộ MAY
4. Xin Ông (Bà) cho biết Tổ chức bộ máy của đơn vị?
a) Các phòng (bộ phận) gồm:
TT
1
2
3

Tên gọi

•,,
, . ,
»

. . .

5. Xin Ông (Bà) cho biết một số thông tin về cơ sở vật chất của đơn vị
Trung tâm bồi dưỡng Chính trị cấp huyện có trụ sở riêng không?
□ Có
□ Không
Nếu có trụ sở riêng thì trả lời câu hỏi dưới đây:
Nội dung
STT
Diện tích đất
I
Tổng diện tích đang sử dụng
Phòng làm việc
II
1 Số lượng phòng làm việc
Trang thiết bị phòng làm việc
2
Trung bình máy vi tính/người
a

Đon vị tính
m2
phòng
máy vi

Số lưọng

b
IH
1
2
a
b
XV
1
2
V
VI

Trung bình máy điều hoà/phòng
Phòng học
Số lượng phòng học
Trang thiết bị phòng học
Trung bình máy chiêu/phòng
Trung bình máy điều hoà/phòng
Phòng hội trường
Số lượng hội trường
Sức chứa của hội trường
Thư viên
Ký túc xá

tính/người
điểu hoà/phòng
phòng
máy chiếu/phòng
điều hoà/phòng
hội trường
chỗ ngồi
đầu sách
người/phòng

III. NGUỒN NHÂN Lực
6. Xin Ông (Bà) cho biết số lượng, cơ cấu đội ngũ công chức, viên chức của đơn
vị?
Đcrn vị tính: người

Công chức, viên chức

STT

I
1
2
3
4
5
n
1
2
3
4
III
1
2
3
4

Ngạch công chức,
hạng viên chức và
trình độ chuyến môn

Tổng
số

Lãnh đạo

Viện chức làm
công tác hành
Giảng
chính, tổng hợp, kế
viên
hoạch, quản trị văn
phòng, tài chính

Ngạch công chức
Chuyên viên cao cấp
Chuyên viên chính
Chuyên viên
Cán sự
Nhân viên
Các hạng viên chức
Hạng I
Hạng II
Hạng III
Hạng IV
Trình độ chuyên
môn
rp•Á
Tiên sĩ
Thạc sĩ
Đại học
Cao đẳng, Trung cấp
2

7. Xin Ông (Bà) cho biết trong thời gian tới về cơ cấu giảng viên nên:
- Giữ nguyên đội ngũ giảng viên cơ hữu nhu hiện nay □
- Giảm giảng viên cơ hữu, tăng cường đội ngũ giảng viên thỉnh giảng □
IV. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÒI DƯỠNG CỦA ĐƠN VỊ TÙ NĂM
2016 ĐEN NĂM 2018
8. Xin Ông (Bà) cho biết về việc biên soạn chương trình, tài liệu được cấp có thẩm
quyền giao.
Tên chương trình, tài liệu
STT
Chương trình

Tài liệu

Ngày tháng
năm ban
hành

Đối tượng áp
dụng

1
2
3
• • •

• • 1

• • .

9. Xin Ông (Bà) cho biết về quy mô bồi dưỡng
Đơn vị tính: lượt người
Đối tượng
TT

Các chương trình
Cán bộ

1
2
3
4

Công chức

rr-1 Ẩ

Viên
chức

Tông
cộng

Đào tạo trỉnh độ Sơ cấp lý
luận chính trị
Boi dưỡng lý luận chính trị
Bồi dưỡng theo vị trí việc
làm, kiến thức, kỹ năng
chuyên ngành
Các chương trình bổi dưỡng
khác

t • • •

• • • •

• . ..
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V. c ơ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ
10. Xin Ông (Bà) cho biết cơ ché hoạt động của đơn vị mình
a) Tự chủ về tài chính
- Chưa tự chủ □
-T ự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư
□
-T ự bảo đảm chi thường xuyên
D
-T ự bảo đảm một phần chi thường xuyên □
- Nhà nước bào đảm chi thường xuyên
□
b) Tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự
- Tự chủ trong xây dựng lcế hoạch
+ Đã tự chủ □
+ Chưa tự chủ □
-T ự chủ về tổ chức bộ máy
+ Đã tự chủ □
+ Chưa tự chủ □
-T ự chủ về nhân sự
+ Đã tự chủ □
+ Chưa tự chủ □
11. Theo Ông (Bà), hoạt động của đơn vị mình thực hiện theo cơ chế nào là phù
hợp?
a) Tự chủ vể tài chính
- Tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư □
- Tự bảo đảm chi thường xuyên □
- Tự bảo đảm một phần chi thường xuyên □
- Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên □
b) Tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự
- Tự chủ trong xây đựng kế hoạch □
- Tự chủ về tổ chức bộ máy □
- Tự chủ về nhân sự □
12. Theo Ông (Bà) thực trạng tổ chức và hoạt động cùa các cơ sờ đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị
hiện nay đã đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong đào tạo, bồi dưỡng chưa?
- Đáp ứng □
- Chưa đáp ứng □
13. Theo Ông (Bà) mô hình mỗi quận, huyện, thị xã, thành phố có 01 Trung tâm
Bồi dưỡng chính trị cấp huyện như hiện nay có phù họp không?
- Phù họp □
- Không nhất thiết phải có
□
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14. Đe nghị ông (Bà) đề xuất phương hướng về sắp xếp, tổ chức lại và cơ chế hoạt
động hiệu quả của đơn vị.

15. Xin Ông (Bà) cho biết một số giải pháp để sắp xếp tổ chức và định hướng hoạt
động có hiệu quả cho cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong
hệ thống chính trị.

Xỉn trân trọng cảm ơ n ĩ ^ '
LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Kỹ tên, đỏng dấu)

