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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ THƯ 

 

Số: 100/BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Kỳ Thư, ngày 18 tháng 11 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

 Kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2022; 

 kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 

 

Thực hiện công văn số 1784/ UBND - NV ngày 08 tháng 11 năm 2022 

của Ủy ban  nhân dân huyện Kỳ Anh  về việc  báo cáo kết quả đào tạo, bồi 

dưỡng năm 2022; đề xuất, đăng ký kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 và  kế 

hoạch số  03/KH- UBND ngày 04 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân xã 

Kỳ Thư về việc ban hành kế hoạch đào tạo cán bộ công chức năm 2022. Nay 

UBND xã báo cáo kết quả thực hiện trong năm như sau: 

I. Tình hình công tá c quản lý , sử duṇg đôị ngũ cán bô ̣công chức và 

những người hoaṭ đôṇg không chuyên trách: 

1. Tình hình đội ngũ  công chức , cán bộ chuyên trách , những người 

hoạt động không chuyên trách tại UBND xã : 

- Tổng số biên ch ế công chức , cán bộ c huyên trách , không chuyên trách  

theo kế hoac̣h năm 2022: 

+ Cán bộ: 10 người 

+ Công chức: 8 người 

+ Cán bộ không chuyên trách: 4 người 

Xã Kỳ Thư thuôc̣ xa ̃loaị 3, theo quy định được biên chế thì số lượng cán 

bô,̣ công chức, người hoaṭ đôṇg không chuyên trách đươc̣ bố trí như sau: 

+ Cán bộ: 10 người (Bố trí đủ) 

+ Công chức: 8 người (Bố trí đủ) 

Thực hiện Nghị định số 59/2019/ NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ; 

UBND xã tiếp nhận 2 đồng chí công chức địa chính về làm việc tại cơ quan 

UBND xã và thuyên chuyển 01 đồng chí công chức địa chính đến làm việc tại 

UBND xã Kỳ Thọ đúng theo quy định của cấp trên 

2. Viêc̣ bố trí phân công , công tác đối với cán bô ̣ , công chức, cán bộ 

không chuyên trách và người lao đôṇg hơp̣ đồng: 

- Khối Đảng: 03 người (01 bí thư, 01 phó bí thư, 01 bí thư Đoàn 

NTCSHCM xã kiêm văn phòng Đảng ủy) 

Trong đó:  

+ Nam 02 người, nữ 01 người 
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+ Trình độ chuyên môn: Đại học 03 người 

+ Trình độ chính trị: Trung cấp 02 người và 01 người đang tham gia học 

trung cấp chính trị tại trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh. 

- Khối chính quyền:  12 người (01 chủ tịch UBND, 01 phó chủ tịch 

UBND, 01 phó chủ tịch HĐND,  08 người công chức,  01 người cán bộ hợp 

đồng) 

Trong đó:  

+ Nam là 7 người, nữ là 05 người. 

+ Trình độ chuyên môn: Đại học 10 người;  Trung cấp 02 người 

+ Trình độ chính trị: Trung cấp 9 người, 02 đồng chí đang tham gia học 

Trung cấp chính trị. 

- Khối MTTQ và các đoàn thể: 9 người (MTTQ 01 người, Đoàn TN 01 

người, Hội LHPN 02 người, Hội ND 02 người, Hội CCB 02 người, Hội NCT 01 

người  

Trong đó: 

+ Nam là 04 người, nữ 04 người. 

+ Trình độ chuyên môn: Đại học 05 người, trung cấp 02 người. 

+ Trình độ chính trị: Trung cấp 05 người 

3. Công tác đào taọ, bồi dưỡng: 

Để đáp ứng các yêu cầu trong công tác cải cách hành chính nhà nước, 

hoàn thiện các tiêu chuẩn về trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định đối 

với cán bộ, công chức. Trong năm 2022, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân đã quan tâm 

đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức theo quy định luôn đăng 

đăng ký tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng cho các bộ, công chức khi có văn 

bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh, UBND huyện, kết quả trong năm 

2022 như sau. 

- Năm 2022 có 01 đ/c đã hoàn thành lớp trung cấp chính trị (đ/c Hoàng 

Thị Soa, Công chức văn phòng thống kê, phụ trách văn hóa thông tin) và 03 

đồng chí đang tham gia học lớp trung cấp chính trị (Đ/c Lê Thị Hương, công 

chức văn phòng thống kê, Đ./c Lê Thị Thanh Hồng, Công chức văn hóa xã hội, 

Đ.c Nguyễn Thị Khánh Ly, Bí thư Đoàn TNCSHCM xã) ; Có 8 đ/c hoàn thành 

lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên  

- Cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 

do huyện, tỉnh đề ra đảm bảo quân số và thời gian.  

- Tổ chức tập huấn về công nghệ thông tin, tuyên truyền các chính sách 

pháp luật cho các thôn, chi đoàn, chi hội.  

Đến thời điểm hiện nay UBND xã có 02 đồng chí đang có trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ trung cấp, không đạt chuẩn theo quy định; do nhiều tuôi nên 



3 

 

không tham gia đào tạo chuyên môn nghiệp vụ; Sau khi thực hiện các quy định 

của các cấp thì UBND xã sẽ trình cấp trên  cho 02 đồng chí nghĩ và hưởng các 

chế độ theo quy định của nhà nước. 

5. Viêc̣ chi trả tiền lương , phụ cấp hàng tháng , BHXH và các chế đô ̣

khác cho đội ngũ cán bộ , công chức, những người hoaṭ đôṇg không chuyên 

trách: 

Việc chi trả tiền lương, phụ cấp hàng tháng, BHXH và các chế độ khác 

cho đội ngũ cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách 

được thực hiện đầy đủ kip̣ thời theo đúng quy điṇh. 

6. Việc cập nhật, quản lý dữ liệu cán bộ, công chức: 

- Mỗi cán bộ công chức đều có 1 bộ hồ sơ đầy đủ từ sơ yếu lí lịch mẫu 

2C, giấy khai sinh, CMND, các loại văn bằng, chứng chỉ, quyết định lương, kê 

khai tài sản, đánh giá cán bộ công chức hàng năm được lưu trữ tại Văn phòng 

UBND xã. 

- Việc cập nhật dữ liệu lên Phần mềm quản lý cán bộ, công chức được cập 

nhật thường xuyên, đầy đủ, nhất là việc nâng lương của từng cán bộ công chức, 

thôi việc, nghỉ hưu.   

II. Đánh giá  kết quả quản lý và sử duṇg công chức , cán bộ chuyên 

trách, không chuyên trách, lao đôṇg hơp̣ đồng taị UBND xa.̃ 

1. Ưu điểm: 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức và người hoạt động 

không chuyên trách ở xã từng bước được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực 

công tác, thay đổi phong cách làm việc theo hướng tích cực, thực thi nhiệm vụ 

hiệu quả hơn, đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ ở địa phương. Tâp̣ thể đôị ngũ 

cán bộ, công chức, người hoaṭ đôṇg không chuyên trách , lao đôṇg hơp̣ đồng của 

xã đã đoàn kết , thống nhất từ cán bộ lãnh đaọ đến nhân viên hơp̣ đồng , có tinh 

thần trách nhiệm cao trong công tác, khả năng chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt 

nhiệm vụ được giao.  

2. Hạn chế, khuyết điểm: 

- Tuy đã đạt được nhiều kết quả trong công tác nhưng vẫn còn bộc lộ 

những hạn chế, thiếu sót đó là: Năng lực làm việc của một số cán bộ, công chức 

còn nhiều hạn chế chưa đáp ứng được những yêu cầu đặt ra ngày càng cao đối 

với cán bộ, công chức thực thực hiện nhiệm vụ được giao.  

3. Nguyên nhân: 

- Một số đồng chí ý thức trách nhiệm chưa cao , không chiụ khó hoc̣ hỏi , 

tu dưỡng rèn luyêṇ  trau dồi nâng cao trình đô ̣chuyên môn , nghiêp̣ vu ,̣ kỷ năng 

trong thưc̣ hiêṇ nhiêṃ vu ̣đươc̣ giao  

III. Nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 
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 Triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, người hoạt động không chuyên trách năm 2023. 

 Tiếp tục vận động, khuyến khích cán bộ, công chức , người hoạt động 

không chuyên trách không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. 

Trên đây là báo cáo Tình hình đội ngũ cán bộ , công chức cấp xa ̃ năm 2022 

tại UBND xã Kỳ Thư 
 

 Nơi nhận: 
- Phòng nội vụ Huyện Kỳ Anh; 

- Ban thường vụ Đảng ủy; 

- Trưởng các ban ngành đoàn thể; 

- Lưu: VT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Văn Thiền 
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