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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 62/BC-SNV 
 

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 6  năm 2019 
 

 

  

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và 

Phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 

 

Phần I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

 Trong thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Bộ Nội vụ; sự cố gắng, nỗ lực của tập thể công 

chức, viên chức và người lao động, Sở Nội vụ đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm 

vụ được giao, kết quả cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN. 

1. Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức phi chính phủ 

- Về công tác tổ chức bộ máy: Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 2177/KH-

UBND ngày 02/4/2018  của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình hành động 

số 49-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-

NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Kế hoạch số 

2175/KH-UBND ngày 02/4/2018 về việc thực hiện Chương trình hành động số 54-

CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW 

ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đến nay, 100% các sở, 

ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện. Sở Nội vụ thường xuyên đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành 

phố thực hiện tốt kế hoạch trên. Kết quả: Tổng số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh 

năm 2019: 21 sở, ban, ngành với 145 phòng chuyên môn (giảm 05 phòng so với 

năm 2018); Tổng số phòng chuyên môn cấp huyện năm 2019: 100 phòng; Tổng 

số đơn vị sự nghiệp năm 2019: 806 đơn vị (giảm 03 đơn vị so với năm 2018). 

- Trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về việc 

xin ý kiến tổ chức lại 02 Chi cục và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc; trình UBND tỉnh hoàn thành việc ban hành Quyết 

định sửa đổi cơ cấu tổ chức của các sở, ngành: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao 

thông vận tải, Ban Dân tộc; trình UBND tỉnh ban hành Quyết định tổ chức lại 

Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Vĩnh Phúc thành Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, 

mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Vĩnh Phúc; trình UBND tỉnh ban hành Quyết định: Tổ 

chức lại Trung tâm Nghiên cứu, tư vấn dịch vụ và hỗ trợ phát triển thành Trung 

tâm Nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc; đổi tên 

Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân thành Trung tâm hỗ trợ nông dân. 

- Phối hợp với các sở, ngành sắp xếp, sáp nhập, giảm tối thiểu 01 phòng 

chuyên môn theo Kế hoạch số 2177/KH-UBND của UBND tỉnh hiện nay có 05 

sở ngành hoàn thành việc sắp xếp gồm: Tư pháp, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, 
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Giao thông vận tải, Ban Dân tộc; 02 Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng 

đã xây dựng Đề án gửi Sở Nội vụ thẩm định; 13 sở, ngành chưa sắp xếp giảm 01 

phòng chuyên môn, ngày 08/4/2019 Sở đã ban hành Công văn số 490/SNV-

TCBC về việc sắp xếp số lượng phòng chuyên môn theo Kế hoạch số 2177/KH-

UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh. Đến nay, các cơ quan đơn vị đang khẩn 

trương hoàn thiện Đề án gửi Sở Nội vụ thẩm định theo quy định. 

- Về vị trí việc làm: Sở Nội vụ đã ban hành các văn bản gửi các sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành phố về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung vị trí việc 

làm, bản mô tả công việc, khung năng lực trong các cơ quan, tổ chức hành chính; 

đôn đốc hoàn thiện bản mô ta công việc, khung năng lực trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập. Kết quả: 06 tháng đầu năm 2019 đã phê duyệt bản mô tả công việc và 

khung năng lực vị trí việc làm đối với 23 đơn vị (các Sở: Giao thông vận tải, Kế 

hoạch đầu tư, Tư pháp, Xây dựng, Tài chính, Ngoại vụ, Công thương, Văn phòng 

UBND tỉnh, Quỹ phát triển đất tỉnh; Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất 

tỉnh, Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình 

tỉnh, Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc, Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc, UBND 

thành phố Phúc Yên; UBND thành phố Vĩnh Yên, UBND các huyện: Sông Lô, 

Tam Đảo, Tam Dương, Lập Thạch, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Bình Xuyên). 

- Về công tác hội: Chỉ đạo thực hiện tốt việc quản lý các Hội theo quy định; 

tham mưu, trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc xin ý kiến nhân sự chủ chốt 

các Hội và ban hành các văn bản đồng ý, hướng dẫn các Hội đại hội theo quy định. 

2. Công tác quản lý sử dụng biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và 

tinh giản biên chế 

- Về quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Công tác quản lý cán bộ, công 

chức, viên chức luôn được thực hiện kịp thời, đúng quy định, trình tự và thẩm 

quyền. Cụ thể: Đối với công tác bổ nhiệm: Trình UBND tỉnh Quyết định bổ 

nhiệm 02 Giám đốc Sở; Trình Ban Cán sự Đảng trao đổi nhân sự đối với 09 cán 

bộ lãnh đạo cấp sở, ngành, cấp huyện; xin ý kiến về việc bổ nhiệm Chi cục 

trưởng Chi cục phát triển nông thôn và kiện toàn lãnh đạo Văn phòng điều phối 

xây dựng nông thôn mới; Quyết định điều động bổ nhiệm đối với Giám đốc Ban 

Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh; Quyết định giao quyền Chủ tịch 

UBND huyện Tam Đảo; Quyết định bổ nhiệm 12 lãnh đạo các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành. Công tác bổ nhiệm lại: Trình UBND 

tỉnh Quyết định bổ nhiệm lại đối với: 03 Phó giám đốc Sở và 03 Giám đốc các 

đơn vị thuộc Sở; Xin ý kiến Ban Cán sự Đảng về bổ nhiệm lại đối với 04 Giám 

đốc đơn vị sự nghiệp thuộc sở và kiện toàn, nhân sự Hội đồng quản trị Công ty 

cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đối với công tác 

nghỉ hưu: Trình UBND tỉnh Quyết định thông báo nghỉ hưu đối với 13 lãnh đạo 

các sở, ban, ngành và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các cơ quan, đơn vị. Trình 

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định kỷ luật Kiểm soát viên Công ty 

TNHH MTV thủy lợi Lập Thạch. Ngoài ra, Sở Nội vụ đã banh hành Công văn 

đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả đánh giá các chức danh quản lý, 

lãnh đạo thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. 
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- Công tác tuyển dụng, luân chuyển công chức, viên chức, nâng ngạch: 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Nội vụ đã tham mưu với UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch và triển khai việc thi tuyển giao viên mầm non, tiểu học, thi nâng 

ngạch chuyên viên chính kịp thời, đúng kế hoạch đề ra. Kết quả: Sở đã tham gia 

giám sát công tác tổ chức thi và chỉ đạo UBND các huyện triển khai thực hiện 

tốt kế hoạch thi tuyển giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học theo quy định 

với 1.949 thí sinh dự thi. Hiện nay, đã hoàn thành việc thẩm định kết quả thi 

tuyển cho các đơn vị; Hoàn thành công tác tổ chức thi, chấm thi nâng ngạch từ 

ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 cho 

193 người dự thi. Hiện nay, đã có quyết định phê duyệt kết quả của Bộ Nội 

vụ và đang tiến hành bổ nhiệm nâng ngạch cho các trường hợp trúng tuyển; 

Làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông 

về việc tuyển dụng viên chức của Ban; Tổng hợp đăng ký bổ sung chỉ tiêu thi 

tuyển công chức của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; hoàn 

thiện dự thảo kế hoạch tuyển dụng công chức đối với các trường hợp đặc biệt; 

Thẩm định kết quả thi tuyển viên chức Trường cao đẳng Vĩnh Phúc; Xây dựng 

dựng dự thảo kế hoạch thi tuyển công chức đối với các trường hợp đặc biệt 

trình UBND tỉnh phê duyệt; Xây dựng dự thảo kế hoạch thi nâng ngạch 

chuyên viên và tương đương trình UBND tỉnh phê duyệt. 

- Về quản lý biên chế; tinh giản biên chế:  

+ Quản lý biên chế: Căn cứ Nghị quyết của HĐND phê duyệt biên chế 

năm 2019, Sở Nội vụ đã kịp thời tham mưu với UBND tỉnh phân bổ biên chế 

cho các cơ quan, đơn vị; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, có sự điều chỉnh 

biên chế một số cơ quan cho phù hợp; từng bước giảm dần biên chế để đến năm 

2021, toàn tỉnh giảm tối thiểu 10% tổng biên chế được giao năm 2015.  

+ Tinh giản biên chế: Thực hiện Nghị định số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 

của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức, theo lộ trình từ năm 2015 đến năm 2021 tỉnh Vĩnh Phúc giảm tối 

thiểu 10% biên chế, hợp đồng được giao năm 2015 là 2.256 chỉ tiêu, trong đó: 

Công chức: 180 biên chế; sự nghiệp: 2.032 chỉ tiêu; Hợp đồng theo Nghị định số 

68/2000/ND-CP là 44 chỉ tiêu. Kết quả: Từ năm 2015 đến tháng 6 năm 2019: 

Toàn tỉnh đã thực hiện cắt giảm 1.296 chỉ tiêu so với chỉ tiêu giao năm 2015, đạt 

5,75%. Tinh giản biên chế 274 trường hợp theo Nghị định số 108/2014/NĐ-

CP, nghỉ thôi việc theo Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND là 877 trường hợp. 

Hiện đã có một số cơ quan, đơn vị của tỉnh hoàn thành đạt 100% chỉ tiêu tinh 

giản biên chế theo kế hoạch gồm: Sở Nội vụ, Ban Dân tộc, Sở Tư pháp, Sở Giao 

thông vận tải, Liên minh Hợp tác xã.  

3. Công tác xây dựng chính quyền; địa giới hành chính 

- Về tổ chức bộ máy chính quyền địa phương: Trong 6 tháng đầu năm 

2019, Sở đã phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Bình Xuyên hoàn thiện hồ sơ, 

thủ tục, quy trình báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết tán 

thành thành lập thị trấn Đạo Đức, Bá Hiến thuộc huyện Bình Xuyên; hướng dẫn 

UBND huyện Tam Đảo xây dựng kế hoạch, Đề án thành lập thị trấn Hợp Châu, 
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Đại Đình thuộc huyện Tam Đảo trình UBND tỉnh. Đến nay, đã báo cáo UBND 

tỉnh Đề án thành lập Thị trấn Hợp Châu, Đại Đình thuộc huyện Tam Đảo và 

tham mưu với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng Tờ trình báo cáo Ban 

thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương thành lập thị trấn Đại Đình, Hợp Châu thuộc 

huyện Tam Đảo; Tham mưu với UBND tỉnh ban hành báo cáo Chính Phủ, Bộ 

Nội vụ về thực trạng các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh 

và xin ý kiến Bộ Nội vụ đề nghị tách phường Khai Quang và thành lập phường 

Định Trung thuộc thành phố Vĩnh Yên. 

- Về địa giới hành chính: Đã phối hợp với UBND  huyện Yên Lạc, Sở Nội 

vụ Hà Nội, UBND huyện Phúc Thọ và các đơn vị liên quan thống nhất cắm mốc 

địa giới hành chính tại xã Đại Tự huyện Yên Lạc với xã Phương Độ, xã Cẩm 

Đình huyện Phúc Thọ bàn giao cho địa phương quản lý; Phối hợp với Sở 

TN&MT, UBND huyện Tam Dương, UBND thành phố Vĩnh Yên; UBND 

huyện Bình Xuyên và các đơn vị liên quan xác định mốc địa giới hành chính tại 

khu vực Núi Đinh, giao cho các địa phương khôi phục và quản lý mốc ĐGHC; 

Phối hợp với thành phố Hà Nội xác định địa giới hành chính giữa xã Ngọc 

Thanh, thành phố Phúc Yên với xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội; 

giữa xã Vĩnh Ninh, huyện Yên Lạc với xã Xuân Phú huyện Phúc Thọ, thành phố 

Hà Nội; Phối hợp với nhà xuất bản Tài nguyên môi trường xác định địa giới 

hành chính giữa tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ. 

- Về sáp nhập thôn, tổ dân phố: Ngay từ đầu năm, Sở Nội vụ đã tham 

mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 22/2/2019 của 

UBND tỉnh về sáp nhập thôn, tổ dân phố theo Thông tư số 14/TT-BNV ngày 

03/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 hướng dẫn tổ chức, hoạt động của Thôn, tổ 

dân phố. Hiện nay Sở đang đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố xây dựng 

Đề án và thực hiện các trình tự, thủ tục về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố không 

đảm bảo tiêu chuẩn để báo cáo UBND tỉnh trình HĐND ban hành Nghị quyết 

sáp nhập thôn, tổ dân phố vào kỳ họp 6 tháng cuối năm 2019. 

4. Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức 

- Thực hiện tốt việc xét duyệt quỹ lương, các chế độ phụ cấp đối với cán 

bộ, công chức, viên chức; thẩm định chế độ chính sách  đối với cán bộ công 

chức cấp xã; viên chức sự nghiệp y tế tuyến cơ sở; cán bộ, giáo viên, nhân viên 

sự nghiệp giáo dục khối mầm non; người hoạt động không chuyên trách ở 

thôn, tổ dân phố theo quy định; thẩm định nâng lương thường xuyên, nâng 

lương trước thời hạn và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, quyết định đảm 

bảo kịp thời, chính xác; Trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc thông báo 

cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nâng lương trước thời hạn, thâm niên vượt 

khung cho 1364 người; Trình UBND tỉnh ban hành quyết định chuyển xếp 

ngạch chuyên viên chính đối với Phó Giám đốc Sở Y tê; Thẩm định trình Chủ 

tịch UBND tỉnh bổ nhiệm thăng hạng giáo viên từ hạng III lên hạng II cho 10 

Hiệu trưởng các Trường THPT. 

- Sở Nội vụ đã ban hành quyết định chuyển ngạch chuyên viên đối với 11 

công chức; thông báo thẩm chuyển mã ngạch cho 36 viên chức ngành y tế, 01 
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viên chức Sở Thông tin và Truyền thông; bổ nhiệm thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp từ giáo viên từ hạng II lên giáo viên hạng I cho 04 giáo viên và 

thông báo thẩm định thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên cho: 63 

giáo viên từ hạng II lên hạng I, 1.060 giáo viên từ hạng III lên hạng II; Thẩm 

định tiêu chuẩn, điều kiện thi nâng ngạch thanh tra viên chính cho 37 công 

chức ngành thanh tra. 

5. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức 

- Tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 

01/02/2019 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019; trên 

cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các Sở, Ban 

ngành và UBND các huyện, thành, thị và một số cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở 

Trung ương tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Trong trong 6 tháng 

đầu năm 2019, tổ chức 01 lớp chuyên viên chính với 120 học viên; mở 02 lớp 

chuyên viên cho công chức, viên chức các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thành phố, công chức cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với 240 học viên; 

phối hợp vớ Học viện Hành chính quốc gia tổ chức 01 lớp văn hóa công sở, đạo 

đức công vụ, quy tắc ứng xử dành cho 200 học viên là cán bộ, công chức, viên 

chức các sở, ban, ngành, các hội đặc thù cấp tỉnh; 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 

văn thư, lưu trữ dành cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, 

lưu trữ với hơn 300 học viên.  

- Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Sở đã 

phối hợp với UBND huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn, Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh, Học viện Hành chính Quốc gia; Trường Cao đẳng kinh tế Vĩnh Phúc 

tổ chức 12 lớp bồi dưỡng kiến thức cho chức danh trưởng công an, Chỉ huy 

trưởng Quân sự, Công chức Tư pháp-Hộ tịch, Công chức Tài chính-Kế toán, 

Công chức Văn phòng-Thống kê; Công chức văn hóa-xã hội; Công chức địa 

chính-Nông nghiệp-xây dựng, Đầu tư và Môi trường các xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh với hơn 1.752 học viên. 

- Báo cáo Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ dân tộc thiểu số đối với 

các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh từ năm 2008 đến năm 2018. 

- Hoàn thành dự thảo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và thu hút CBCCVC 

theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND tỉnh trình Ban thường vụ và Ban cán sự 

đảng UBND tỉnh cho ý kiến trước khi trình ký ban hành. 

6. Công tác cải cách hành chính 

- Ngay từ đầu năm, Sở Nội vụ đã chủ động tham mưu với UBND tỉnh ban 

hành các văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính 

(CCHC) như: Kế hoạch số 10041/KH-UBND ngày 17/12/2018 về cải cách hành 

chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019; Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 

về việc ban hành Kế hoạch sử dụng kinh phí cải cách hành chính năm 2019. Tại 

các văn bản nêu trên, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ, thời gian hoàn thành, đề ra 

mục tiêu cụ thể của từng năm để các cơ quan, đơn vị thực hiện. Đến nay, 100% 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã xây dựng các kế hoạch triển khai, thực 

hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 
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- Về tổ chức chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính do Trung ương đánh 

giá tỉnh: Ban hành Công văn đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp hồ 

sơ, tài liệu kiểm chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá xác định Chỉ số CCHC 

của tỉnh năm 2018; Cung cấp danh sách các đối tượng tham gia trả lời phiếu 

điều tra xã hội học cho Bộ Nội vụ theo quy định; Tham gia Hội thảo triển khai 

Phần mềm chấm điểm do Bộ Nội vụ tổ chức; Thực hiện việc tổng hợp, nhập dữ 

liệu trên Phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nội vụ; Trình 

UBND tỉnh ban hành Báo cáo tự chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành 

chính tỉnh, gửi Bộ Nội vụ theo kế hoạch. 

- Việc triển khai chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 đối với 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh: Thẩm định Chỉ số năm 2018 của các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

1115/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 về việc công bố xếp hạng Chỉ số cải cách hành 

chính năm 2018 các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, 

ngành và UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Về duy trì và cải thiện chỉ số PAPI: Phối hợp với Ban chuyên môn của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện công tác xác định Chỉ số Hiệu quả 

quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2018; ban hành Công văn số 714/SNV-

CCHC ngày 14/5/2019 đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh, Hội Cựu 

chiến binh tỉnh phối hợp triển khai kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, 

tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019; Báo cáo 

kết quả Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công năm 2018 của tỉnh Vĩnh 

Phúc; tham mưu dự thảo công văn Chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm duy trì và cải 

thiện Chỉ số PAPI của tỉnh năm 2019 và những năm tiếp theo.  

- Công tác tuyên truyền, tập huấn về cải cách hành chính: Trong 6 tháng 

đầu năm 2019, Sở đã phối hợp với Công ty Simax và các cơ quan, đơn vị liên 

quan tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền triển khai ứng dụng dịch vụ công mức độ 

3, mức độ 4 tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; phối hợp với Đài phát 

thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện 03 chuyên mục CCHC phát trên Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh; Phối hợp với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh thực hiện 

tọa đàm “Đoàn thanh niên Khối các cơ quan tỉnh chung tay cải cách hành chính”.  

7. Công tác thanh tra, kiểm tra  

- Thực hiện tốt công tác thanh tra Nội vụ theo đúng Kế hoạch đề ra. Trong 6 

tháng đầu năm 2019, Sở Nội vụ đã thanh tra các đơn vị: UBND thành phố Vĩnh Yên, 

UBND huyện Bình Xuyên. Nội dung thanh tra tập trung vào việc triển khai thực 

hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công tác 

quản lý sử dụng biên chế, việc ký hợp đồng lao động, số lượng người làm việc trong 

các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; việc tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; việc chi trả chế độ tiền lương, các chế độ 

chính sách, việc kỷ luật, thôi việc, thuyên chuyển, tiếp nhận; việc thực hiện quy chế 

dân chủ ở cơ quan, cơ sở.  

- Thực hiện tốt Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 08/01/2019  của UBND 

tỉnh; Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về 
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việc thành lập Đoàn Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2019. Kết quả: 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đoàn kiểm tra đã  kiểm tra công vụ tại 43 cơ 

quan, đơn vị. Qua kiểm tra các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ 

luật làm việc. Tuy nhiên, còn một số cán bộ, công chức, viên chức chưa đeo thẻ 

công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ, hút thuốc là tại công sở, vẫn còn 

có trường hợp công chức, viên chức đến công sở muộn so với giờ làm việc theo 

quy định. Đoàn kiểm tra đã kiến nghị Thủ trưởng các đơn vị kiểm điểm, tổ chức 

rút kinh nghiệm. 

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các đơn thư, 

khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực công tác của ngành Nội vụ.  

8. Công tác thi đua-khen thưởng 

- Tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua yêu 

nước của tỉnh năm 2019 với chủ đề hành động là: “Kỷ cương, liêm chính, hành 

động, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2019”, đồng thời đôn đốc các Sở, ban ngành, đoàn thể, huyện, thành phố, 

doanh nghiệp trong tỉnh hưởng ứng phong trào thi đua của UBND tỉnh phát 

động; các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã kịp thời tổ chức phát động 

phong trào thi đua tới cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động 

và toàn thể nhân dân với chủ đề, mục tiêu, nội dung, tiêu chí thi đua rõ ràng, 

bám sát các nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của ngành, cơ quan, đơn vị, địa 

phương, phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; Tham mưu với UBND tỉnh 

xây dựng văn bản đăng ký thi đua với Trung ương và Cụm thi đua các tỉnh Đồng 

bằng Sông Hồng. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã căn cứ vào các quy định 

về công tác khen thưởng, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy, số lượng 

công chức, viên chức, nhân viên, người lao động để tổ chức cho các tập thể, cá 

nhân đăng ký thi đua và tổng hợp, đăng ký thi đua với UBND tỉnh, Hội đồng 

Thi đua khen thưởng tỉnh; Trưởng các khối thi đua đã tổ chức ký giao ước thi 

đua giữa các đơn vị trong khối nhằm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên 

môn của từng đơn vị. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị đã đăng ký thi đua với 

Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh. 

- Công tác xét duyệt khen thưởng theo đúng quy định của Luật Thi đua, 

Khen thưởng và các quy định hiện hành. Kết quả, đã thẩm định hồ sơ, trình 

UBND tỉnh khen thưởng và trình Nhà nước, Chính phủ ra quyết định khen 

thưởng cho hàng trăm tập thể, cá nhân và một số nhiệm vụ chuyên môn khác; 

công tác khen thưởng kháng chiến đã được thực hiện nghiêm túc. Kết quả: Từ 

ngày 01/01/2019 đến 31/05/2019:  

+ Kết quả quả khen thưởng cấp Chính phủ và nhà nước: Chính phủ tặng 

Cờ thi đua cho 01 tập thể. 

+ Kết quả khen thưởng kháng chiến: Chủ tịch nước truy tặng Danh hiệu vinh 

dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 10 bà mẹ. 

+ Kết quả khen thưởng cấp tỉnh: Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất 

sắc cho 84 tập thể; Tập thể lao động xuất sắc (đơn vị quyết thắng) cho 141 tập thể; 
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Bằng khen cho 208 tập thể và 413 cá nhân; Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và 

phát triển tỉnh Vĩnh Phúc” cho 3.923 cá nhân.  

9. Công tác tôn giáo 

Ngay từ đầu năm, Sở Nội vụ đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế 

hoạch số 02/KH-UBND ngày 16/01/2019 về thực hiện công tác quản lý nhà 

nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019; báo cáo số 76/BC-UBND ngày 

13/05/2019 về việc tổng kết 05 năm thực hiện kết luận số 101-KL/TW ngày 

03/9/2014 của Ban Bí thư về chủ trương công tác đối với đạo Tin lành trong tình 

hình mới. Thực hiện các Kế hoạch trên, Sở Nội vụ đã báo cáo, đề nghị UBND 

tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng chủ trì nghiên cứu tham mưu trình cấp có 

thẩm quyền sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 

lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; báo cáo kết quả đấu tranh, chống âm mưu “diễn 

biến hòa bình” trên lĩnh vực tôn giáo năm 2018; báo cáo tình hình triển khai 

Quyết định số 06/QĐ-BCĐNQ ngày 13/8/2018 của Ban Chỉ đạo Nhân quyền; 

ban hành Kế hoạch số 30/KH-SNV ngày 10/5/2019 về kiểm tra tình hình thi 

hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; kiểm tra, rà soát 

văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019; 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải quyết một số đề nghị 

của tổ chức tôn giáo liên quan đến đất đai, xây dựng công trình tôn giáo; Xây 

dựng Chương trình và tổ chức đoàn thăm, tặng quà tổ chức, cá nhân tôn giáo 

trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán 2019; Lễ Phục sinh năm 2019 và Hội 

nghị Thường niên lần 1 năm 2019 của Hội đồng giám mục (đạo Công giáo); Đại 

lễ Phật đản 2019; Hướng dẫn các huyện, thành phố quản lý hoạt động tôn giáo 

trong dịp Lễ Phục sinh năm 2019; hướng dẫn, giúp đỡ tổ chức, cá nhân tôn giáo 

thực hiện sinh hoạt, hoạt động tôn giáo theo quy định; Tổ chức đi thực tế tại cơ 

sở và nắm tình hình sinh hoạt, hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh, đến nay tình 

hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. 

10. Công tác Văn thư-Lưu trữ 

Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 

19/02/2019 của UBND tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ năm 2019. Đến nay 

100%, các sở, ban, ngành đã xây dựng kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ và thực 

hiện tốt kết hoạch. Việc kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ được thực hiện theo 

đúng kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Nội vụ đã kiểm tra tại 03 cơ 

quan, đơn vị (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Xây dựng; UBND 

huyện Yên Lạc). Công tác rà soát, sắp xếp, chỉnh lý tài liệu lưu trữ tiếp tục được 

duy trì, thực hiện tốt; xin chủ trương tiếp tục xây dựng Đề án chỉnh lý tài liệu tồn 

đọng giai đoạn 2019 - 2021). Thường xuyên vệ sinh, kho tàng, chuẩn bị cơ sở vật 

chất, bảo vệ tốt tài liệu lưu trữ lịch sửc và phục vụ tốt việc sử dụng tài liệu lưu trữ 

(phục vụ 28 tổ chức, cá nhân với tổng số 66 hồ sơ, 1634 trang tài liệu, 08 bản vẽ).  

11. Công tác hành chính, quản trị, tổng hợp, thông tin, báo cáo 

Thực hiện tốt việc xây dựng các xây dựng kế hoạch, báo cáo theo yêu cầu 

của các cấp, các ngành khi có nội dung liên quan đến lĩnh vực thuộc Sở quản lý; 

thực hiện tốt chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động 
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trong Sở; thực hiện tốt các nhiệm vụ an ninh quốc phòng, bảo vệ bí mật nhà nước, 

phòng chống cháy nổ; thực hiện tốt công tác hành chính quản trị, vệ sinh, an ninh 

trật tự, văn bản đến, đi luôn được thông suốt và được ứng dụng công nghệ thông 

tin ngày càng hiện đại phục vụ cho công tác quản lý cũng như tra cứu văn bản; 

việc cập nhật thông tin chỉ đạo điều hành thường xuyên, kịp thời; cập nhật các 

văn bản về chính sách cán bộ, công chức, viên chức; thông tin về thi sát hạch 

công chức, thi tuyển viên chức lên trang Thông tin điện tử của Sở; thực hiện tốt 

công tác tiếp nhận thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh và Bộ Nội vụ; sự cố gắng, nỗ lực của tập thể công chức, viên chức và 

người lao động, Sở Nội vụ đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong 

Chương trình hành động số 557/CTrHĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND 

tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Chương trình công tác số 

401/CTr-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh như:  

- Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đã tích cực rà soát, sắp xếp, sáp 

nhập, hợp nhất đơn vị sự nghiệp theo Đề án, Chương trình hành động của Tỉnh ủy 

và Kế hoạch của UBND tỉnh. Tổ chức bộ máy của các cấp, các ngành ngày càng 

được tinh gọn hơn; tham mưu UBND tỉnh kịp thời ban hành các quyết định giao 

chỉ tiêu biên chế cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; đồng thời 

đã tham mưu UBND tỉnh  ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND các 

huyện, thành phố thực hiện quản lý, sử dụng biên chế, hợp đồng theo đúng quy 

định; Hầu hết các cơ quan, đơn vị sử dụng biên chế tiết kiệm, hiệu quả.  

- Công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức gắn với đổi 

mới, nâng cao chất lượng và cơ cấu đội ngũ, tinh giản biên chế, bố trí cán bộ, 

công chức, viên chức hợp lý, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; Công tác quản lý 

nhà nước về hội, thanh niên, thực hiện quy chế dân chủ tiếp tục được quan tâm, 

đẩy mạnh, phát huy được hiệu lực, hiệu quả. 

- Thực hiện tốt, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, 

viên chức trên địa bàn tỉnh; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức được triển khai theo đúng kế hoạch; Công tác cải cách hành chính đã đi 

vào nề nếp; cơ chế một cửa, một cửa liên thông được tiếp nhận và trả hồ sơ tại 

Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ 

chức thực hiện thủ tục hành chính.  

- Các phong trào thi đua tiếp tục được phát động, tổ chức triển khai đến 

các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh với nhiều hình thức phong phú, qua đó có tác 

dụng thúc đẩy động viên cán bộ, nhân dân, các doanh nghiệp thuộc mọi thành 

phần kinh tế tích cực lao động sản xuất, kinh doanh; công tác thẩm định, kiểm 

tra hồ sơ khen thưởng chặt chẽ; thời gian trình khen thưởng kịp thời, chính xác 

khách quan; Công tác tôn giáo kịp thời  nắm bắt tình hình diễn biến trong sinh 

hoạt, hoạt động của tổ chức, cá nhân các tôn giáo trên địa bàn tỉnh, qua đó công 
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tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã đã được nhiều kết quả, tình 

hình tôn giáo cơ bản ổn định; Công tác văn thư, lưu trữ đã đi vào nề nếp; công 

tác phục vụ khai thác tra cứu tài liệu thực hiện nhanh chóng, khẩn trương đáp 

ứng nhu cầu sử dụng tài liệu của độc giả; việc công bố, giới thiệu tài liệu có giá 

trị được lưu giữ tại lưu trữ lịch sử tỉnh được thực hiện đều đặn, phát huy giá trị 

của tài liệu lưu trữ. 

- Công tác Thanh tra, kiểm tra công tác ngành Nội vụ tiếp tục có trọng 

tâm, trọng điểm. Đã kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ tại 43 cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh, qua đó đã kịp thời chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công 

chức, viên chức; tiếp tục giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại tố cáo thuộc 

lĩnh vực công tác của ngành Nội vụ.  

- Công tác hành chính, quản trị, văn phòng, tổng hợp, thông tin, báo cáo 

tiếp tục được duy trì thực hiện tốt, phục vụ kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của 

lãnh đạo Sở và các hoạt động chuyên môn của các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở. 

2. Tồn tại, hạn chế: Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn 

tại, hạn chế như: Một số quy định của Trung ương chưa được điều chỉnh kịp thời 

dẫn đến việc thực hiện sáp nhập, tổ chức lại gặp khó khăn, không thống nhất; 

Các ngành, các cấp chậm chuyển đổi cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự 

nghiệp công lập sang mô hình doanh nghiệp hoặc tự chủ, tự cân đối thu chi để 

giảm biên chế và chi ngân sách nhà nước, đặc biệt là các đơn vị sự nghiệp y tế, 

khoa học công nghệ; Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục 

và đào tạo của tỉnh còn thiếu nhiều so với định mức Nhà nước quy định (đặc biệt 

là khối tiểu học và khối mầm non), nhưng chưa được Bộ Nội vụ thẩm định tăng 

số lượng người làm việc của các khối này, theo quy định của Trung ương từ năm 

2015 đến năm 2021 vẫn phải thực hiện giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 

2015; Công tác địa giới hành chính còn một số điểm vướng mắc; Phong trào thi 

đua được phát động, song một số đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện chưa sâu 

rộng; Công tác chỉ đạo của các ngành, các cấp đối với công tác thi đua, khen 

thưởng có lúc còn chưa được quan tâm coi trọng đúng mức chất lượng tham mưu, 

thẩm định khen thưởng một số đơn vị chưa cao. Kinh phí chỉnh lý tài liệu tồn 

đọng còn ít, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. 

Phần II 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

1. Công tác tổ chức bộ máy và tổ chức phi chính phủ: Tiếp tục đôn đốc 

các cơ quan đơn vị thực hiện Chương trình hành động số 49-CTr/TU và số 54-

CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 2175/KH-UBND và 

số 2177/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị 

quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Tiếp tục phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy theo Đề án số 01-

ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Báo cáo Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy sơ kết triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của 

Tỉnh ủy; Đôn đốc UBND các huyện, thành phố tiếp tục xây dựng Đề án sáp 
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nhập các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn cấp huyện; Tổng hợp 

số liệu, xây dựng báo cáo của UBND tỉnh về tình hình quản lý và sử dụng biên 

chế công chức, viên chức năm 2019; Xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh giao 

biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

năm 2020 trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2019; Rà soát, kiểm tra, đôn 

đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp cấp 

tỉnh trong việc rà soát danh mục vị trí việc làm cần điều chỉnh, bổ sung; báo cáo 

UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ điều chỉnh, bổ sung vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ 

chức hành chính tỉnh; trình Bí thư Ban Cán sự Đảng về việc xin ý kiến nhân sự 

chủ chốt đối với một số tổ chức Hội cấp tỉnh báo cáo tổ chức Đại hội; xem xét 

giải thể một số Hội cấp tỉnh theo thẩm quyền. 

2. Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Hoàn thiện việc rà soát, 

bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh 

nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và các 

năm tiếp theo; Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và thu 

hút CBCCVC tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 – 2020; Hoàn thành báo cáo sơ kết Đề 

án thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc các sở, 

ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành 

phố; Trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính cho các 

trường hợp trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018; Triển 

khai kế hoạch thi tuyển công chức đối với các trường hợp đặc biệt; Kế hoạch thi 

nâng ngạch công chức, viên chức hành chính lên ngạch chuyên viên; Hoàn thành 

thẩm định quỹ lương quí III, quý IV năm 2019 theo đúng thời gian quy định; 

Thực hiện các công tác về biên chế, cán bộ, quản lý, sử dụng, giải quyết chế độ 

chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; thẩm định hồ sơ tinh giản biên 

chế quí III, quý IV năm 2019. 

 3. Công tác xây dựng chính quyền; địa giới hành chính: Tiếp tục đôn đốc 

và hướng dẫn UBND huyện Tam Đảo hoàn thiện thủ tục xây dựng Đề án thành 

lập thị trấn Hợp Châu, Đại Đình sau khi có ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy; 

trình HĐND tỉnh thông qua Đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; 

tham mưu với UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy tách phường Khai 

Quang và thành lập phường Định Trung thuộc thành phố Vĩnh Yên sau khi có ý 

kiến của Bộ Nội vụ; tham mưu với UBND tỉnh thực hiện Nghị định số 

34/2019/NĐ-CP ngày  24/4/2019 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy 

định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp 

xã, ở thôn, tổ dân phố; Ban hành Hướng dẫn đánh giá chấm điểm chính quyền 

xã, phường, thị trấn vững mạnh; tiếp tục xét duyệt quỹ lương, thẩm định chế độ 

chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức theo quy định.  

4. Công tác cải cách hành chính: Xây dựng Quyết định thay thế Quyết 

định số 2757/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Chỉ 

số cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc; Trình UBND tỉnh 

ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 25/6/2007 

của UBND tỉnh ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan 

hành chính nhà nước các cấp tỉnh Vĩnh Phúc; Xây dựng Báo cáo công tác Cải 
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cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc quý III năm 2019, gửi Bộ Nội vụ; tổ chức ký 

kết Chương trình phối hợp Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà 

nước tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019 - 2021 giữa Sở Nội vụ với Sở Thông tin và 

Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyển hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc; Xây dựng dự 

thảo Báo cáo, Quyết định công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 đối với 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt và công bố; Xây 

dựng dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về xác định Chỉ số cải cách hành chính 

các cơ quan, đơn vị năm 2019. 

5. Công tác thanh tra, kiểm tra: Thực hiện kiểm tra công vụ năm 2019 

theo Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 8/01/2019 của UBND tỉnh về Kiểm tra 

trách nhiệm thực thi công vụ; tiếp tục thực hiện công tác thanh tra ngành Nội vụ 

theo kế hoạch đề ra; duy trì chế độ tiếp dân, giải quyết kịp thời, đúng hạn các 

đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. 

6. Công tác thi đua, khen thưởng: Đôn đốc, thẩm định và hoàn thiện hồ sơ 

ngành giáo dục năm học 2018-2019 trình Thủ tướng Chính phủ, Nhà nước, 

UBND tỉnh khen thưởng; Kiểm tra kết quả phong trào thi đua tại một số trường 

đề nghị khen cao; Tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội 

nghị điển hình tiên tiến các cấp tỉnh Vĩnh Phúc tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước 

tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V và các văn bản liên quan; Tham mưu với UBND tỉnh 

phân Cờ, Bằng khen cho các khối thi đua trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thẩm định 

xét tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc theo đề 

nghị của các đơn vị. 

7. Công tác tôn giáo, tín ngưỡng: Tiếp tục triển khai các Kế hoạch, văn bản 

chỉ đạo của UBND tỉnh về đạo Tin lành, đạo lạ; Tiếp tục triển khai thực hiện Kế 

hoạch số 02/KH-UBND ngày 16/01/2019 về thực hiện công tác quản lý nhà nước 

về tín ngưỡng tôn giáo năm 2019; tham mưu với UBND tỉnh xem xét quyết định 

việc xin đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung đối với người nước ngoài; Báo cáo 

Ban Tôn giáo Chính phủ, UBND tỉnh về tình hình hoạt động và kết quả công tác 

quản lý đối với hoạt động đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh năm 2019; Xây dựng 

chương trình và tổ chức đoàn thăm, tặng quà tổ chức, cá nhân tôn giáo nhân dịp lễ 

trọng: Lê Vu Lan, Vía Phật (đạo Phật), lễ các Thánh, lễ Noel (công Công giáo, 

Tin lành); phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục xem xét giải quyết 

nguyên vọng chính đáng, hợp pháp của một số tổ chức đạo Công giáo liên quan 

đến đất đai, xây dựng không để phát sinh điểm nóng. 

8. Công tác văn thư, lưu trữ: Tiếp tục công tác kiểm tra, hướng dẫn 

nghiệp vụ văn thư, lưu trữ đối với các đơn vị trong Kế hoạch số 07/KH-SNV 

ngày 21/02/2019 về kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2019; Xây dựng dự 

thảo Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2020; Rà soát tài liệu của Sở Tài 

chính đưa vào Lưu trữ lịch sử; Rà soát tài liệu, xác định giá trị tài liệu các các các 

cơ quan đang lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử; Tổ chức rà soát, công bố tài 

liệu lưu trữ lịch sử trên trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc; thực 

hiện các nghiệp vụ bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại Kho Lưu trữ lịch sử. 

9. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, hành chính, quản trị, tổng hợp, báo cáo: 

Triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 
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theo đúng kế hoạch đề ra; Thực hiện kịp thời các chế độ chính sách đối với cán 

bộ, công chức, viên chức trong cơ quan theo quy định; tổng hợp báo cáo kịp 

thời các nội dung liên quan đến lĩnh vực thuộc Sở quản lý theo yêu cầu của các 

cấp, các ngành; thực hiện tốt công tác hành chính, quản trị, công tác văn thư, 

lưu trữ. Cập nhật thông tin chỉ đạo điều hành thường xuyên, kịp thời lên trang 

Thông tin điện tử của Sở. Đôn đốc các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở viết tin bài 

đúng thời gian quy định. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Sở Nội vụ trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ;     

- UBND tỉnh;    (b/c)       

- Sở KH&ĐT; 

- Giám đốc Sở; 

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc; 

- Lưu: VT,TH.    

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

Đã ký 

 

 

 

Trần Văn Hòa 

 

 

 


