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BÁO CÁO
Kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 và nhu cầu năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 08/3/2021 của UBND tỉnh;
Kế hoạch số 204/KH-STTTT ngày 26/02/2021 về đào tạo bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả
đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 như sau:
1. Công tác xây dựng, ban hành kế hoạch
Căn cứ Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 08/3/2021 của UBND tỉnh về
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021; Quy hoạch cán bộ
thuộc diện Ban Thưởng vụ Tỉnh ủy quản lý; Quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp
phòng của Sở và trên cơ sở đánh giá về trình độ, năng lực công tác và nhu cầu
đào tạo nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, Sở Thông
tin và Truyền thông tổ chức xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện nghiêm
túc Kế hoạch số 204/KH-STTTT ngày 26/02/2021 về đào tạo bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức năm 2021; đăng ký với Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đảng ủy
Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, các cơ quan liên quan về nhu cầu đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2021.
Đồng thời ban hành các chương trình, kế hoạch nhằm đào tạo nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực trên các lĩnh vực Sở quản lý: Công văn số
152/STTTT-BCVT ngày 08/02/2021 về việc đề nghị hỗ trợ Đào tạo, tập huấn
chuyển đổi IPv6 trong cơ quan nhà nước tại Hà Tĩnh; Công văn số
1251/STTTT-TTCNTT ngày 24/9/2021 về việc đề nghị cử cán bộ hỗ trợ về
công tác đào tạo An toàn thông tin tại địa phương; Chương trình Đào tạo, tập
huấn kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, người dân và doanh nghiệp; Chương
trình đào tạo chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT cấp xã; Đào tạo
chuẩn hóa đội ngũ CIO cấp xã; Chương trình tập huấn nâng cao nhận thức về
ATTT mạng, về xử Lý mã độc cho đội ứng cứu sự cố ATTT mạng của tỉnh, cán
bộ chuyên trách CNTT cấp tỉnh, cấp huyện; Chương trình tập huấn, tuyên truyền
sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho người dân, doanh
nghiệp…
2. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng
Năm 2021, cán bộ công chức, viên chức và người lao động Sở Thông tin và
Truyền thông luôn nêu cao ý thức, tự học tập và tham gia các lớp đào tạo, bồi
dưỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để đáp
ứng yêu cầu về tiêu chuẩn, trình độ ở các vị trí công tác và yêu cầu phát triển
của ngành Thông tin và Truyền thông; tham dự đầy đủ các đợt học tập các Nghị
quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước do Bộ Thông tin và
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Truyền thông, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp
tỉnh và các sở, ngành tổ chức. Trong năm, 02 đồng chí trong Ban Giám đốc Sở
và 04 Trưởng, Phó các phòng, đơn vị hoàn thành khóa bồi dưỡng Lãnh đạo quản
lý cấp Sở; 02 công chức hoàn thành lớp cao cấp lý luận chính trị; 04 công chức
hoàn thành Trung cấp lý luận chính trị; 02 công chức hoàn thành khóa bồi dưỡng
QLNN ngạch chuyên viên chính; 01 viên chức hoàn thành Cao học; cử trên 50
lượt cán bộ công chức, viên chức tham gia các đợt tập huấn, các khóa đào tạo bồi
dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước chuyên ngành TT&TT (nhiều cuộc tập huấn
được được tổ chức bằng hình thức trực tuyến) và nhiều lượt CBCCVC, người lao
động tham dự các lớp bồi dưỡng do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ
quan và doanh nghiệp tỉnh, Chi bộ Sở và các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ
Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành tổ chức (số liệu cụ thể có các
biểu số 05, 06 kèm theo).
Triển khai thực hiện nghiêm túc công tác đào tạo, nhằm nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng trên lĩnh vực quản lý của ngành. Từ
đầu năm đến nay, Sở đã tổ chức được 46 lớp đào tạo nâng cao kỹ năng sử dụng
Công nghệ thông tin cho cán bộ công chức cấp xã, cho người dân, doanh nghiệp;
02 lớp đào tạo về CNTT cho Giám đốc CNTT (CIO) cấp xã; 02 lớp đào tạo nâng
cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về CNTT cho cán bộ chuyên trách CNTT
cấp xã; 02 lớp đào tạo nâng cao về an toàn thông tin cho cán bộ chuyên trác
CNTT cấp tỉnh, cấp huyện, cán bộ chuyên trách về ứng cứu sự cố an ninh mạng
của tỉnh; 02 lớp tập huấn, tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ
4 cho người dân, doanh nghiệp và 02 lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn
nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở.
3. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2021
- Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức (theo biểu số
07, 08 kèm theo).
- Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức ở nước ngoài: Chưa
có kế hoạch cử cán bộ công chức, viên chức đi đào tạo.
Đề nghị Sở Nội vụ tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VP2.
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