ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
*
Số 05-BC/TU

Phan Thiết, ngày 10 tháng 11 năm 2015

BÁO CÁO
tình hình đào tạo, bồi dưỡng năm 2015
và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2016
(theo Công văn số 9937-CV/BTCTW, ngày 09/10/2015
của Ban Tổ chức Trung ương Đảng)
-----I. TÌNH HÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NĂM 2015
1- Kết quả đào tạo lý luận chính trị - hành chính
1.1. Đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị - hành chính
- Hệ tập trung: Đã cử 30 cán bộ học tại Học viện Chính trị Khu vực II
(thành phố Hồ Chí Minh).
- Hệ tại chức: Đang tiếp tục đào tạo 01 lớp cho 105 học viên tại Trường
Chính trị tỉnh do Học viện Chính trị khu vực II (thành phố Hồ Chí Minh) phụ
trách; dự kiến sẽ kết thúc vào đầu năm 2016.
1.2. Đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính
- Hệ tập trung: Đã mở 02 lớp tại Trường Chính trị tỉnh đào tạo cho 118
học viên.
- Hệ tại chức: Đã mở mới 02 lớp (niên khóa 2015 - 2016) đào tạo cho 124
học viên của huyện Hàm Thuận Bắc và thị xã La Gi.
2- Kết quả đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
2.1. Về đào tạo:
2.1.1- Đào tạo đại học: Tiếp tục phối hợp với Trường Đại học Mở thành

phố Hồ Chí Minh đào tạo 01 lớp Đại học Xã hội học (khóa 2011 - 2015) cho
114 học viên và phối hợp với Trường Đại học Lâm nghiệp (cơ sở II) đào tạo 01
lớp Đại học Kinh tế Nông nghiệp (khóa 2013 - 2018) cho 95 học viên tại
Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh.
2.1.2- Đào tạo sau đại học: Đã cử 37 cán bộ, công chức, viên chức đi đào
tạo sau đại học(1) tại các trường đại học, học viện trong nước; trong đó, có 34
công chức, viên chức khối Nhà nước, 03 cán bộ công chức khối Đảng, đoàn thể;
phối hợp với Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh đào tạo 01 lớp Cao
học chuyên ngành Kinh tế học (niên khóa 2013 - 2015) cho 24 cán bộ, công
thuộc các chuyên ngành: chuyên khoa I, II, luật, giáo dục, kinh tế, hành chính công, quản
trị kinh doanh…
(1)
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chức của tỉnh; đã có 06 học viên bảo vệ luận văn đạt kết quả. Tiếp tục thực hiện
chương trình đào tạo cán bộ có trình độ sau đại học ở nước ngoài theo Đề án 100
của tỉnh.
2.2. Về bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
2.2.1- Bồi dưỡng ở nước ngoài:
- Bồi dưỡng cán bộ cấp tỉnh: Đã cử 04 cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở,
ban, ngành(2) đi bồi dưỡng ngắn hạn ở các nước Mỹ, Trung Quốc, Ba Lan theo
các chương trình của Trung ương.
- Bồi dưỡng cán bộ cấp huyện: Đã cử 04 cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ
chốt cấp huyện(3) tham gia các đoàn bồi dưỡng ngắn hạn ở các nước Singapore,
Australia và Trung Quốc theo Đề án 165 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng.
2.2.2- Bồi dưỡng theo kế hoạch của tỉnh
Tỉnh đã cử 01 cán bộ(4) tham gia lớp dự nguồn cán bộ cao cấp tại Hà Nội;
01 cán bộ(5) học các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 1
tại Học viện Quân sự; 40 cán bộ thuộc đối tượng 2 học các lớp bồi dưỡng kiến
thức quốc phòng - an ninh tại Trường Quân sự Quân khu 7 (thành phố Hồ Chí
Minh); 15 cán bộ học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng(6).
2.2.3- Bồi dưỡng theo kế hoạch của Trường Chính trị tỉnh
- Thực hiện Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị
(khóa XI) về chế độ bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo,
quản lý các cấp, Trường chính trị đã mở 08 lớp(7) bồi dưỡng, cập nhật kiến
thức cho 2.071 học viên thuộc đối tượng 2 và 3 theo kế hoạch của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy(8).
- Mở 03 lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống theo Kế
hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy(9) cho 315 học viên là công chức làm công
tác tư pháp - hộ tịch, công chức làm công tác địa chính - xây dựng và công chức
làm công tác văn hóa - xã hội cấp xã.
Đồng chí Trần Đức Minh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Trung Phước - Giám đốc Sở Khoa
học và Công nghệ; đồng chí Bố Thị Xuân Linh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và đồng chí Trần Đức Tiến
- Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
(3)
Đồng chí Trần Mậu Mầu - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh; đồng chí Lê
Thanh Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam; đồng chí Nguyễn Dân
- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong; đồng chí Lê Văn Long - Phó Bí thư
Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình.
(4)
Đồng chí Dương Văn An, Phó Bí thư Tỉnh ủy.
(5)
Đồng chí Phan Văn Đăng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.
(6)
nghiệp vụ tổ chức - xây dựng đảng, văn phòng cấp ủy, công tác dân vận, kiểm tra.
(7)
Trong đó: có 05 lớp cho 1.104 học viên thuộc đối tượng 2 và 03 lớp cho 967 học viên thuộc đối tượng 3.
(8)
Kế hoạch số 90-KH/TU ngày 29/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến
thức cho cán bộ, đảng viên giai đoạn 2013 - 2015.
(9)
Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 20/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng,
nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác, kỹ năng xử lý tình huống đối với cán bộ, công chức và một số chức danh
không chuyên trách cấp xã, giai đoạn 2011 - 2015.
(2)
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- Đã mở các lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý Nhà nước, gồm: 02 lớp
bồi dưỡng kiến thức về quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên cho 136 học
viên; 01 lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên
chính cho 98 học viên và 05 lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý Nhà nước chính
quyền cơ sở cho 655 học viên.
- Mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội: 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 160 cán bộ Ủy
ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã; 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội
Cựu chiến binh và hội người cao tuổi cho 300 học viên; 05 lớp bồi dưỡng
nghiệp vụ thanh vận, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ đoàn thanh niên cấp huyện,
cấp xã, cán bộ Đoàn trường học cho 552 học viên; 02 lớp bồi dưỡng cho 180
báo cáo viên và cán bộ công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ. Ngoài ra, đã mở 01 lớp
bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho 30 báo cáo viên các trung tâm bồi dưỡng
chính trị cấp huyện.
3- Đánh giá chung
3.1. Ưu điểm
- Việc chọn cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng ngày
càng bám sát quy hoạch cán bộ và kế hoạch đào tạo của các cơ quan, đơn vị,
địa phương.
- Đa số cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng đều
phát huy tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt quy chế, quy định trong quá trình
đào tạo, bồi dưỡng.
- Cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục nâng
cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, áp dụng vào thực tiễn công
tác; từ đó, đã không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ
được giao.
3.2. Hạn chế
- Còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa tạo điều kiện cử cán bộ
theo học các lớp đã đăng ký.
- Vẫn còn tình trạng chọn cử cán bộ đi đào tạo chưa bảo đảm yêu cầu, còn
nặng về chuẩn hóa bằng cấp.
Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên chủ yếu là do:
- Sự quan tâm của các cấp lãnh đạo của cơ quan, đơn vị, địa phương đối
với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành mình vẫn còn chưa tốt; chưa gắn
việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với công tác quy hoạch, bố trí sử dụng và luân
chuyển cán bộ
- Một số cán bộ, công chức chưa xác định đúng đắn mục đích, động cơ
học tập.
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II. NHU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NĂM 2016
1- Bồi dưỡng nghiệp vụ
Số
TT

Số lượng

Chương trình bồi dưỡng

(người)

1

Nghiệp vụ Tổ chức

15

2

Nghiệp vụ Kiểm tra

9

3

Nghiệp vụ Tuyên giáo

9

4

Nghiệp vụ Dân vận

21

5

Nghiệp vụ Văn phòng

26

Ghi chú

2- Bồi dưỡng kiến thức theo chức danh
Số
TT
1

2

Số lượng

Chương trình bồi dưỡng

(người)

Kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng I

Ghi chú

2

Hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lí luận chính trị
hành chính (đối tượng phải tốt nghiệp sau đại
học trong hệ thống học viện Chính trị - hành
chính quốc gia HCM có đủ điều kiện theo quy
định tại công văn số 4741-CV/BTCTW, ngày
20/5/2013 của Ban Tổ chức Trung ương
Đảng)

2

3- Đào tạo Cao cấp lý luận chính trị - hành chính
a) Cán bộ đương chức
Số
TT

Tổng số

Đã đào
tạo

Chưa
đào tạo

413

386

27

2

Trưởng phòng và tương đương của sở, ban
ngành, đoàn thể tỉnh

469

312

157

3

Cấp ủy viên, trưởng phòng, ban, ngành
đoàn thể huyện

585

258

327

1

Đối tượng
Tỉnh ủy viên, trưởng, phó các sở ban
ngành, đoàn thể tỉnh, bí thư, phó bí thư
huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
chủ tịch , phó chủ tịch ủy ban nhân dân và
hội đồng nhân dân cấp huyện (cán bộ

diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý)
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b) Cán bộ quy hoạch
Số
TT

Đối tượng

Tổng số

1

Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh
ủy và các chức danh chủ chốt (không tính
các đồng chí đương nhiệm)

83

83

0

2

Trưởng, phó các sở ban, ngành, đoàn thể
tỉnh (không tính các đồng chí đương nhiệm)

196

142

54

187

157

30

3

Ủy viên ban thường vụ huyện ủy; cán bộ chủ
chốt cấp huyện (bí thư, phó bí thư huyện, thị,
thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, chủ tịch, phó
chủ tịch ủy ban nhân dân và hội đồng nhân
dân huyện)

Đã đào Chưa
tạo
đào tạo

c) Nhu cầu đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị - hành chính
năm 2016
Tại Học viện Chính trị quốc gia
Hồ Chí Minh (Hà Nội)

Tại Học viện Chính trị khu vực II
(thành phố Hồ Chí Minh)

Học hệ tập trung

Học hệ tại chức

Học hệ tập trung

Học hệ tại chức

0

0

40 học viên

01 lớp

(2 đợt/ năm)

(quý II/2016)

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Sau đại hội Đảng cấp trên cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ
XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, số lượng cán bộ của tỉnh chưa được đào trình độ
cao cấp lý luận chính trị trong độ tuổi học hệ tập trung tăng lên khá nhiều; do
đó, đề nghị Ban Tổ chức Trung ương Đảng quan tâm xem xét phân bổ thêm chỉ
tiêu đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung tại Học
viện Chính trị khu vực II (thành phố Hồ Chí Minh) cho tỉnh Bình Thuận./.
Nơi nhận:
- Ban Tổ chức Trung ương Đảng;
- Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ + Vụ III, (để báo cáo)
Ban Tổ chức Trung ương Đảng;
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các ban của Tỉnh ủy;
- Sở Nội vụ;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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(đã ký, đóng dấu)

Nguyễn Ngọc Hai

