
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ NỘI VỤ 

Số:       /SNV-XDCQ 

V/v thực hiện chế độ báo cáo, thống 

kê công tác đào tạo, bồi dưỡng; công 

tác chính quyền địa phương năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Định, ngày    tháng 11 năm 2022 

 

Kính gửi: Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố. 

    

Thực hiện Thông tư số 07/2021/TT-BNV ngày 31/12/2021, Thông tư số 

03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018, Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 

17/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo, thống kê ngành Nội vụ, 

Để có cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định, 

Sở Nội vụ đề nghị các Thủ trưởng Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai việc tổng hợp, báo cáo và 

thống kê số liệu ngành Nội vụ như sau: 

1. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng 

a) Tổng hợp kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 

2022. (BM-01.ĐTBD; BM-02/ĐTBD) 

b) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

năm 2023. 

Đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố khi xây dựng kế 

hoạch và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thực thi 

công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức cần lồng ghép nội dung pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng và đạo đức liêm chính vào chương trình bồi dưỡng, tập huấn. 

c) Đăng ký danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào 

tạo, bồi dưỡng năm 2023 như sau: 

- Đào tạo sau đại học (BM-03/ĐTBD) 

- Rà soát, tổng hợp số lượng cán bộ, công chức, viên chức chưa học lớp 

chuyên viên theo quy định. Đăng ký danh sách đi học các lớp chuyên viên, 

chuyên viên chính.(BM-04/ĐTBD) 

- Đăng ký danh sách đi học lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và 

tương đương. (BM-05/ĐTBD) 

2. Về công tác chính quyền địa phương 

a) Phân loại chính quyền cơ sở vững mạnh năm 2022 (Biểu mẫu 01). 

b) Thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt 

động không chuyên trách (Biểu mẫu 02, 03, 04). 
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c) Danh sách và tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức cấp xã, người 

hoạt động không chuyên trách (Biểu mẫu 05). 

d) Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức cấp xã năm 2022 theo quy định 

(Biểu mẫu số 06). 

e) Báo cáo kết quả thực hiện công tác chính quyền địa phương năm 2022 

và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Báo cáo CQĐP và BM-01/CQĐP, BM-

02/CQĐP, BM-03/CQĐP, BM-04/CQĐP). 

Các văn bản trên xin gửi về Sở Nội vụ (Phòng Xây dựng chính quyền) 

trước ngày 10/01/2023 để tổng hợp, xây dựng báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ. 

(Các biểu mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại 

địa chỉ: sonoivunamdinh.gov.vn.) 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, XDCQ (T01). 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Triệu Đức Hạnh 
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