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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và 

Phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 

 

Phần I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

 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: 

A. CÔNG TÁC THAM MƯU XÂY DỰNG THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Nội vụ đã tham mưu với UBND tỉnh trình 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa IV ban hành Nghị quyết số 868/NQ-

UBTVQH14 ngày 10/01/2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc 

tỉnh Vĩnh Phúc; tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

02/2020/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 về việc bãi bỏ Quyết định số 

29/2005/QĐ-UBND ngày 10/10/2005 của UBND tỉnh về ban hành danh mục 

các cơ quan là nguồn nộp tài liệu lưu trữ và Trung tâm Lưu trữ-Tin học tỉnh; 

Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 về ban hành Quy chế tiếp 

nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong các cơ quan hành chính 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

Ngoài ra, Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu với HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban 

hành một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ như: Tham 

mưu với UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về một số chính 

sách đặc thù xây dựng đội ngũ trí thức và trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc; 

Nghị quyết về một số chính sách đặc thù đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ 

quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và một số đối tượng 

chính sách của tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị quyết  thay thế Nghị quyết số 

22/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh quy định về số lượng, 

chức danh, mức phụ cấp và một số chính sách đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở xã, ở thôn, tổ dân phố; đang tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh 

ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật như: Quyết định của UBND tỉnh ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Quyết định bãi bỏ 

khoản 2 Điều 13 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của 

UBND tỉnh về quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, 

công chức, viên chức cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc. 
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B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

I. VỀ LĨNH VỰC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC 

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

- Về tổ chức bộ máy: Sở Nội vụ đã tham mưu với Ban Cán sự Đảng UBND 

tỉnh ban hành Báo cáo số 30-BC/BCS ngày 13/02/2020 về tổng kết thực hiện Đề 

án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kết quả 02 năm thực hiện Chương 

trình hành động số 49-CTr/TU, số 54-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu 

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đến nay, Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu với 

UBND tỉnh đôn đốc các cơ quan, đơn vị tiếp tục hoàn thành việc sắp xếp các 

phòng chuyên môn theo Kế hoạch số 2177/KH-UBND ngày 02/4/2018 của 

UBND tỉnh về 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 Hội nghị 

lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII. Đối với đơn vị sự nghiệp công 

lập, Sở Nội vụ đã tham mưu với UBND tỉnh sáp nhập, tổ chức lại 10 đơn vị1; 

thành lập Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc; ủy quyền cho Sở Y tế thành lập 

trạm Y tế xã Tân Phú; cho phép Công ty TNHH Giáo dục An Tuệ thành lập 

Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục An Tuệ; cho phép UBND huyện Tam Đảo 

giải thể Ban Quản lý khu du lịch Tam Đảo; đôn đốc UBND huyện Bình Xuyên về 

tiếp tục sắp xếp, sáp nhập trường học các cấp; các cơ quan, đơn vị đang tiếp tục 

sắp xếp giảm số lượng đơn vị sự nghiệp theo quy định. 

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

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

năm 2020, Sở Nội vụ đã kịp thời tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định 

giao biên chế công chức, biên chế viên chức cho các sở, ban ngành, UBND các 

huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và các tổ chức Hội năm 

2020; giao chỉ tiêu hợp đồng 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan đơn vị năm 2020 

và điều chuyển một số chỉ tiêu biên chế viên chức2; tham mưu với UBND tỉnh 

trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về phê duyệt bổ sung chỉ tiêu biên chế 

giáo viên mầm non các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh năm 2020. 

+ Tinh giản biên chế: Công tác tinh giản biên chế tiếp tục được thực 

hiện tốt, thực hiện nghiêm nguyên tắc cắt giảm chỉ tiêu biên chế giao ngày từ 

đầu năm; các cơ quan, đơn vị xây dựng đã xây dựng kế hoạch tinh giản biên 

chế hàng năm để làm cơ sở triển khai thực hiện tinh giản biên chế theo lộ 

trình. Kết quả: Trong 6 tháng đầu năm 2020, tinh giản theo Nghị định 

108/2014/NĐ-CP của Chính phủ 05 người; thôi việc theo nguyên  vọng theo 

Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND, số 37/2018/NQ-HĐND tỉnh: 197 người; 

                    
1 Sáp nhập Trường THPT Ngô Gia Tự và THPT Triệu Thái; Trường Phổ Thông DTNT THCS&THPT Phúc Yên vào 

Trường Phổ thông DTNT cấp 2-3 tỉnh Vĩnh Phúc; Trại nghiên cứu thực nghiệm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao 

vào Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; sáp nhập Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát 

triển công nghiệp, Trung tâm Năng lượng, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến thương mại thành Trung tâm Phát triển 

Công Thương trực thuộc Sở Công Thương; tổ chức lại Bảo tàng tỉnh và Ban Quản lý di tích. 
2 Điều chuyển chỉ tiêu biên chế viên chức của Ban Giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất tỉnh. 
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cắt giảm từ năm 2015 đến nay là 1.714 chỉ tiêu3. Hiện nay có 11 sở, ngành 

hoàn thành 100% chỉ tiêu tinh giản biên chế theo kế hoạch đề ra.4 

- Về vị trí việc làm: Tham mưu với UBND tỉnh phê duyệt bổ sung danh mục 

vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành và ban hành 

hướng dẫn, rà soát vị trí việc làm, điều chỉnh, phê duyệt bản mô tả công việc, khng 

năng lực vị trí việc làm cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh5.  

- Về công tác hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ: 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 đối với 04 tổ chức Hội6; tham mưu với 

UBND tỉnh giải thể Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh, Đề  án sắp xếp lại một số quỹ tài 

chính ngoài ngân sách thuộc tỉnh quản lý và chỉ đạo tổ chức lại Quỹ đầu tư phát 

triển và bảo lãnh tín dụng tỉnh; Sở cũng đã ban hành các văn bản đôn đốc, 

hướng dẫn các Hội đại hội theo quy định. 

2. Về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức 

- Về công tác quản lý cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thuyên chuyển, điều 

động: Sở Nội vụ đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 

60a/UBND-TH1 ngày 25/3/2020 về việc triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU 

ngày 20/11/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ trí thức 

và trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025. Ngoài ra, Sở Nội vụ 

đã kịp thời tham mưu với UBND tỉnh ban hành các văn bản triển khai, thực hiện 

công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh7; Công tác tham 

mưu bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Ban Cán sự Đảng, Chủ 

tịch UBND tỉnh luôn được thực hiện kịp thời, đúng quy định, tiêu chuẩn, điều 

kiện và đảm bảo tính công khai, minh bạch, đề cao vai trò của cấp có thẩm 

quyền giới thiệu, bổ nhiệm; tiếp tục đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo 

cấp phòng thông qua thi tuyển. Cấp uỷ chính quyền đã đẩy mạnh công tác luân 

chuyển, điều động theo phân cấp để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo nguồn cán bộ 

trẻ và công tác thi tuyển lãnh đạo. Trong 6 tháng đầu năm, Sở Nội vụ đã tham 

mưu với UBND tỉnh bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 12 lượt cán bộ lãnh đạo và xin ý 

                    
3 Từ năm 2015 đến nay cắt giảm 1.714 chỉ tiêu công chức, viên chức, hợp đồng 68. (Trong đó: công chức 155 

người đạt 8,6%; viên chức 1.532 người đạt 7,5%; hợp đồng 68 là 27 người đạt 6%); tinh giản 05 trường hợp 

(nâng tổng số 288 người (09 công chức, 218 viên chức cấp tỉnh, huyện, 5 hợp đồng 68 và 56 người cấp xã)); thôi 

việc theo nguyên vọng: 197 người (104 cấp tỉnh, cấp huyện và 93 người cấp xã. Nâng tổng số đến nay là 1.318 

người, trong đó: 1226 người khối Chính quyền (cán bộ công chức cấp xã là 442 người, cán bộ công chức viên 

chức cấp tỉnh, cấp huyện là 784 người) và 92 người thuộc khối Đảng). 
4  11 sở, ban, ngành gồm: Nội vụ, Dân tộc, Tư pháp, Giao thông vận tải, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn hóa Thể thao và 

Du lịch, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo. 
5 Phê duyệt bổ sung danh mục các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; phê duyệt bản mô 

tả công việc, khung năng lực vị trí của Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh. 
6 Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Hữu nghị Việt –Đức, Hội Hữu nghị Việt-Anh, Hội công chứng viên 

tỉnh; xin ý kiến về thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam-I-xra-en tỉnh. 
7 Trình UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật bãi bỏ khoản 2 Điều 13 Quyết định số 02/2014/QĐ-

UBND ngày 09/01/2014 của UBND tỉnh về quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công 

chức, viên chức các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc; dự thảo Quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình 

Ban Thường vụ tỉnh uỷ; Công văn số 825/UBND-TH1 ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh; trình UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch thay thế Kế hoạch số 847/KH-UBND ngày 02/02/2018 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện định 

kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp thuộc tỉnh; dự thảo về quy định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng tháng. 
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kiến Ban cán sự UBND tỉnh về công tác cán bộ tại một số đơn vị; tham mưu với 

UBND tỉnh quyết định nghỉ hưu đối với 10 trường hợp; thuyên chuyển, điều 

động, tiếp nhận đối với 48 trường hợp.  

- Về công tác tuyển dụng: Công tác tuyển dụng luôn được thực hiện kịp 

thời, đúng vị trí việc làm và quy định. Chỉ tuyển dụng đối với những cơ quan, 

đơn vị còn chỉ tiêu biên chế và chỉ tuyển dụng 50% chỉ tiêu số đã tinh giản. Sở 

Nội vụ đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai công tác tuyển 

dụng giáo viên8, đồng thời đôn đốc UBND huyện, thành phố xây dựng hoạch 

tuyển dung giáo viên năm 2020 và triển khai thực hiện thi tuyển theo đúng kế 

hoạch đề ra; tổng hợp, ra soát chỉ tiêu đăng ký tuyển dụng công chức năm 2020 

của các cơ quan, đơn vị và trình Ban cán sự UBND tỉnh báo cáo Thường trực 

Tỉnh uỷ. Hiện đang dự thảo kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020; Xin ý 

kiến Bộ Nội vụ và tham mưu, trình UBND tỉnh hướng dẫn tuyển dụng đặc cách 

đối với giáo viên mầm non hợp đồng có đóng bảo hiểm từ năm 2015 trở về 

trước; thẩm định, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyển dụng viên chức 

theo đúng quy định9. 

- Về công tác kỷ luật, đánh giá cán bộ công chức: Tham mưu Ban Cán sự 

Đảng UBND tỉnh và tập thể lãnh đạo UBND tỉnh đánh giá đối với tập thể lãnh 

đạo các cơ quan, đơn vị, Ban chấp hành đảng bộ và Ban Thường vụ các cơ quan, 

đơn vị và cá nhân các thuộc thẩm quyền đánh giá nhận xét của Ban cán sự Đảng, 

Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định; Báo cáo tổng hợp số lượng cán bộ, công 

chức, viên chức bị xem xét kỷ luật năm 2019; Xin ý kiến Ban cán sự UBND tỉnh 

xử lý kỷ luật hành chính đối với 01 trường hợp và hướng dẫn xử lý kỷ luật đối 

với 01 trường hợp; tham mưu xây dựng dự thảo về quy định đánh giá, phân loại 

cán bộ, công chức, viên chức hàng tháng. 

- Về giải quyết chế độ chính sách: Sở Nội vụ đã ban hành nhiều văn bản đôn 

đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt giải quyết chế độ chính sách 6 

tháng đầu năm 2020 và rà soát ngạch, bậc lương công chức, viên chức10; thực 

hiện tốt công tác xét duyệt quỹ lương, nâng bậc lương do hoàn thành xuất sắc 

theo quy định. Kết quả: Nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với 10 giáo viên; 

thí điểm xét duyệt biên chế quỹ tiền lương trên máy tính đối với 06 đơn vị11;  bổ 

nhiệm ngạch thanh tra viên chính, ngạch thanh tra, ngạch giáo viên hạng III, lưu 

trữ viên hạng III cho 87 trường hợp12; Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo 

                    
8 Công văn số 1044/UBND-TH1 ngày 24/02/2020 về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên năm 2020; số 3110/UBND-

TH1 ngày 27/4/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung tuyển dụng giáo viên tiểu học, THCS năm 2020. 
9 Thẩm định, hướng dẫn tuyển dụng giảng viên nghề nghiệp của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật; thẩm định 

kết quả tuyển dụng viên chức UBND huyện Lập Thạch với tổng số 5 người đạt kết quả; thông báo kết quả về 

việc xây dựng dự thảo Kế hoạch và cơ cấu tuyển dụng viên chức đối với các cơ quan, đơn vị: Hội Văn học nghệ 

thuật tỉnh, UBND huyện Yên Lạc, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, Sở Tư pháp, UBND huyện Vĩnh Tường; 

thẩm định tuyển dụng công chức cấp xã theo đề nghị của thành phố Vĩnh Yên, Tam Đảo;  
10 Công văn: số 504/SNV-CCVC ngày 13/4/2020 và số 509/SNV-CCVC ngày 13/4/2020 của Sở Nội vụ; Hướng 

dẫn UBND các huyện, thành phố thực hiện chuyển ngạch đối với cán bộ, công chức theo quy định tại Nghị định số 

34/2019/NĐ-CP  ngày 24/4/2019 của UBND tỉnh. 
11 Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc, Đài PTTH; Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc, Sở Tư pháp, Ban Dân tộc, Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Lô. 
12  Thẩm định ngạch thanh tra viên chính: 30 trường hợp; ngạch thanh tra viên: 21 trường hợp; ngạch giáo viên 

hạng III: 34 trườn hợp; ngạch Lưu trữ viên hạng III: 2 trường hợp. 
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trình UBND tỉnh ban hành Đề án và xin ý kiến Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi 

thăng hạng giáo viên; thẩm định, trình UBND tỉnh cử 115 viên chức ngành y tế 

dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp do Bộ Y tế tổ chức. 

3. Về công tác xây dựng chính quyền, địa giới hành chính  

- Về công tác xây dựng chính quyền: Trên cơ sở đề nghị của UBND các 

huyện, thành phố, Sở Nội vụ tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến và 

ban hành Quyết định phê chuyển kết quả miễn nhiệm, bầu bổ sung chức vụ Phó 

chủ tịch UBND các huyện nhiệm kỳ 2016-202113; xây dựng báo cáo giải quyết 

các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVI. 

- Về địa giới hành chính: Sở Nội vụ đã tham mưu với UBND tỉnh trình 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa IV ban hành Nghị quyết về sắp xếp các đơn 

vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Vĩnh Phúc và ban hành hướng dẫn đánh giá xếp 

loại hàng năm đối với chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh14; tham mưu với UBND tỉnh xin ý kiến Bộ Nội vụ về thành lập 4 thị 

trấn thuộc huyện Tam Dương, Yên Lạc và ban hành Quyết định chuyển thôn 

thành tổ dân phố, báo cáo về sáp nhập thôn theo Nghị quyết số 43/2019/NQ-

HĐND ngày 19/9/2019 của HĐND tỉnh15; báo cáo với UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh; Ngoài ra, tham mưu, dự thảo văn bản, báo cáo 

UBND tỉnh về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; ban hành các 

văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị giải quyết dứt điểm các địa giới hành chính 

cấp tỉnh và khôi phục mốc địa giới tại Núi Đinh. 

- Về công tác dân vận, công tác thanh niên, xã an toàn khu: Sở đã tham 

mưu với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành Báo cáo tổng kết 10 thực hiện 

Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị về ban hành Quy 

chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tham mưu với UBND tỉnh ban hành 

văn bản triển khai tới các cơ quan, đơn vị thực hiện “ Năm dân vân khéo” năm 

2020; tham mưu với UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 

14/CT-TTg ngày 24/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ xã An 

toàn khu trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.  

4. Về công tác cải cách hành chính 

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 chính16 đến các sở, ban, 

ngành trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo 

                    
13  Các huyện: Yên Lạc, Tam Dương, Sông Lô, Lập Thạch, Vĩnh Tường. 
14 Nghị quyết số 868/NQ-UBNTVQH14 ngày 01/01/2020; Công văn số 568/UBND-TH1 ngày 06/02/2020 của 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Hướng dẫn số 240/UBND-TH1 ngày 13/01/2020. 
15 Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh về chuyển thôn thành tổ dân phố thuộc thị trấn Hợp 

Châu, thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo; Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 về chuyển thôn thành tổ dân 

phố thuộc thị trấn Bá Hiến, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên; báo cáo  sáp nhập thôn tại xã Quang Yên, Sông Lô. 
16 Kế hoạch số 180/KH-UBND về cải cách hành chính năm 2020; Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 

21/2/2020; Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh về tổng kết công tác cải cách hành 

chính tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành 

chính tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2030 và dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh; Dự thảo công văn chỉ đạo 

của UBND tỉnh nhằm nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công năm 2020. 
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quy định; tham mưu với ban hành Báo cáo tự đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách 

hành chính do Trung ương đánh giá tỉnh. Kết quả năm 2019, Chỉ số cải cách 

hành chính của tỉnh Vĩnh Phúc đạt 83%, đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố (tăng 4 

bậc so với năm 2018), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ 

của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 đạt 83,37%,  xếp thứ 11/63 tỉnh, 

thành phố (tăng 2 bậc so với 2018); tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết 

định công bố Chỉ số cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị năm 2019. Kết 

quả: Sở Nội vụ xếp thứ 7/20 sở, ban, ngành (tăng 02 bậc so với năm 2018); triển 

khai thực hiện tốt Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI). Kết quả, 

năm 2019 đạt 44,52/80 điểm, xếp thứ 18/63 tỉnh, thuộc nhóm có điểm số trung 

bình cao (giảm 02 bậc so với năm 2018); phối hợp với các cơ quan triển khai, 

thực hiện tốt việc lắp đặt cấu hình hệ thống máy chủ thuộc Dự án Số hóa tài liệu 

Lưu trữ lịch sử; công tác tuyền truyền cải cách hành chính tiếp tục được duy trì, 

phối hợp với các cơ quan tuyền truyền trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyên mục 

về cải cách hành chính. 

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

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của 

tỉnh được đổi mới toàn diện trên các mặt từ việc ban hành các văn bản quy định 

về chế độ, chính sách đến nội dung, chương trình, phương pháp và cách thức tổ 

chức thực hiện. Sở Nội vụ đã dự thảo và trình xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy 

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2020 và thực 

hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, 

viên chức giai đoạn 2019- 2030” tại Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 

19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

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

Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 về ban hành Kế hoạch đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020; thực hiện Kế hoạch trên, Sở 

Nội vụ đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức mở 02 lớp chuyên viên cho 

240 học viên là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh theo đúng Kế hoạch 

đề ra; tiếp tục chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Nội vụ mở 01 lớp chuyên viên 

chính cho công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ban, ngành, UBND 

huyện, thành phố; tham mưu cử công chức của Sở tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng 

nghiệp vụ cho lãnh đạo cấp phòng theo yêu cầu của Trường Chính trị tỉnh; tiếp tục 

thực hiện, triển khai việc lấy phiếu đánh giá học viên lớp bồi dưỡng ngạch chuyên 

viên theo đúng Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ 

Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.  

6. Công tác thanh tra, kiểm tra 

- Về thanh tra công tác nội vụ: Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 431/QĐ-

SNV ngày 13/12/2019 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra công tác Nội vụ năm 2020; 

Quyết định số 81/QĐ-SNV ngày 27/02/2020 về việc thanh tra công tác đối với Công 

ty TNHH một thành viên Thủy lợi Liễn Sơn, Đoàn thanh tra đã tổ chức thanh tra theo 

đúng kế hoạch đề ra và kết luận thanh tra theo đúng quy định của Luật thanh tra. 
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- Về kiểm tra thực thi công vụ: Thực hiện tốt Kế hoạch kiểm tra trách nhiệm 

thực thi công vụ năm 202017. Trong 6 tháng đầu năm, Đoàn kiểm tra trách nhiệm thực 

thi công vụ đã kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương tại 41 cơ quan, đơn vị. Nhìn 

chung, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ 

cương, văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn còn 

một số cán bộ, công chức, viên chức vi phạm về hút thuộc lá nơi công sở, vắng 

mặt trong giờ làm việc không có lý do. Đoàn kiểm tra đã kiến nghị với thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm điểm đối với cá nhân vi phạm và có giải 

pháp, khắc phục kịp thời. 

 - Về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu lại: 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. Trong 6 tháng đầu năm, Sở Nội vụ đã tiếp 

nhận 21 đơn, trong đó: 06 đơn đề nghị, 06 đơn khiếu nại và 09 đơn tố cáo. Các 

đơn thư đã được chỉ đạo xử lý theo quy định của pháp luật, không có đơn thư 

tồn đọng, kéo dài. 

7. Công tác nội bộ 

- 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 trong Sở; chỉ đạo 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; chỉ đạo thực hiện tốt 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 công tác ngành nội vụ trên trang Thông tin 

điện tử của Sở; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp nhận thủ tục hành chính tại 

Trung tâm Hành chính công tỉnh. 

- Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid-19), Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo ban 

hành nhiều văn bản tuyên truyền, chỉ đạo tới các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở 

thực hiện tốt việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút corona (Covid-19); thực hiện phun thuốc khử trùng tại trụ sở làm việc 

và cung cấp khẩu trang, nước rửa tay khô đặt tại cửa ra vào của Sở và yêu cầu 

các tổ chức, cá nhân đeo khẩu trang, xịt nước khử trùng, đo nhiệt độ cơ thể trước 

khi ra vào Sở; chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19, 

thông báo phân công trực công vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của virut corona (Covid-19) từ ngày 01-15/4/2020.  

 

                    
17 Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 9/01/2020 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/3/ 2016 của 

Thủ tướng chính phủ và Công điện số 01/CĐ-CT UBND  ngày 31/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID -19 trên địa bàn tỉnh. 
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II. CÔNG TÁC THI ĐUA-KHEN THƯỞNG 

- Ngay từ đầu năm, Sở Nội vụ đã tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh phát 

động phong trào thi đua yêu nước của tỉnh năm 2020 với chủ đề hành động là: 

“Kỷ cương, liên chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, thi đua hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020”; hưởng ứng phong 

trào thi đua, 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; thi đua đặc biệt lập thành tích chào 

mừng kỷ niệm 90 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020); 

70 năm ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc (12/2/1950-12/2/2020); 130 năm ngày sinh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); đẩy mạnh các phong trào thi đua 

lập thành tích Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII tiến tới 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham mưu với UBND tỉnh triển 

khai nhiều văn bản về công tác thi đua khen thưởng, góp phần phát triển kinh tế 

xã hội trên địa bàn tỉnh18.  

- Thực hiện tốt công tác xét duyệt khen thưởng, thẩm định trình UBND 

tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân theo đúng quy định.  Kết quả (tính 

đến 22/5/2020): 

+ Đối với khen thưởng cấp Nhà nước và Chính phủ: Chủ tịch nước tặng 

Huân chương lao động hạng Nhất cho 01 tập thể; Đã trình khen tại Ban TĐKT 

Trung ương về đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước tặng thưởng 

Huân chương Lao động  hạng Ba cho 03 tập thể, 02 cá nhân; tặng Cờ thi đua 

Chính phủ cho 01 tập thể, bằng khen cho 14 cá nhân. 

+ Đối với khen thưởng cấp tỉnh: Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất 

sắc cho 44 tập thể; Danh hiệu Tập thể LĐXS cho 54 tập thể; Chiến sỹ thi đua cấp 

tỉnh cho 43 cá nhân; Bằng khen cho 55 tập thể và 232 cá nhân trong đó: Cá nhân 

là lãnh đạo quản lý (lãnh đạo từ cấp phòng trở lên) là 132 cá nhân, tỷ lệ 56,9%, 

tăng 2% so với cùng kỳ năm 2019; người công tác, lao động trực tiếp (công chức, 

viên chức, công nhân, nông dân) là 100 cá nhân, tỷ lệ 43,1%; Chủ tịch UBND 

tỉnh Quyết định thưởng tiền cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác 

phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona 

(Covid-19); thưởng tiền 09 hội viên Hội văn học nghệ thuật Vĩnh Phúc đạt giải 

thưởng quốc tế, toàn quốc, khu vực năm 2019; tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây 

dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc” cho 274 cá nhân. 

+ Đối với khen thưởng đột xuất, chuyên đề: Tham mưu với Chủ tịch 

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 60 tập thể và 103 cá nhân (trong đó: Cá nhân 

lãnh đạo quản lý: 67 người, tỷ lệ 65%, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2019; người 

công tác, lao động trực tiếp: 36 người chiếm 35%).  

                    
18 Đăng ký thi đua năm 2020 với Trung ương; triển khai thực hiện Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh 

Phúc lần thứ V, năm 2020; trình Huân chương Lao động hạng nhất cho nhân dân và cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc; 

thông báo suy tôn trưởng Cụm, Khối thi đua các sở, ban, ngành; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức Đại hội 

thi đua yêu nước, Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025. 
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III. CÔNG TÁC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo công tác 

tôn giáo tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các sở, ban, ngành, UBND 

huyện, thành phố và sự chủ động, bám sát nhiệm vụ được giao tình hình diễn biến 

trong sinh hoạt, hoạt động của tổ chức, cá nhân các tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ 

bản ổn định. Sở Nội vụ đã tham mưu với UBND tỉnh nhiều văn bản về triển khai 

và tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên 

địa bản tỉnh19; phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan xem xét, giải quyết 

các vướng mắc trong sinh hoạt, hoạt động tôn giáo, giải quyết vướng mắc liên 

quan đến đất đai; thường xuyên nắm bắt tình hình sinh hoạt, hoạt động của tổ 

chức, cá nhân, cơ sở tôn giáo và đạo lạ hoạt động trái pháp luật trên địa bàn 

tỉnh và đôn đốc UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý về 

tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn; hướng dẫn và kiểm tra các cơ sở tín ngưỡng, 

tôn giáo trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhằm nâng cao ý thức, 

trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng trong thực hiện 

phòng, chống dịch, nhất là việc tổ chức lễ Phục sinh, lễ Phật phù hợp với tình 

hình dịch bệnh; 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. 

IV. CÔNG TÁC VĂN THƯ-LƯU TRỮ 

Sở Nội vụ đã chủ động tham mưu với UBND tỉnh ban hành nhiều văn 

bản triển khai công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh20, qua đó công tác văn 

thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh cơ bản đã đi vào nề nếp; Thực hiện, tổ chức triển 

khai Dự án số hóa tài liệu Lưu trữ lịch sử theo kế hoạch. Kết quả đã thực hiện 

Scan: 1.879 hồ sơ; Nhập tài liệu vào phần mềm số hóa: 1.879 hồ sơ; Biên mục: 

1.879 hồ sơ; phụ vụ khai thác sử dụng tài liệu Lưu trữ Lịch sử cho 20 tổ chức, cá 

nhân với tổng số 82 hồ sơ gồm 997 trang tài liệu và 77 bản vẽ; Tổ chức công tác 

rà soát, xác định giá trị tài liệu mục lục số 16 thuộc phông: UBND tỉnh Vĩnh Phúc 

với tổng số 440 hồ sơ gồm 47. 635 văn bản và 12 quyển. Xác định đưa vào danh 

mục tài liệu loại gồm 623 văn bản trùng thừa, hết giá trị, tài liệu phô tô; thực hiện 

nhập file tài liệu của Sở với tổng số 990 hồ sơ. 

 

 

                    
19 Công văn số 453/UBND-XV2 ngày 22/01/2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín 

ngưỡng trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 13/02/2020 về việc thực hiện công tác quản lý nhà 

nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020; Công văn số 24/UBND-VX2 ngày 24/02/2020 về triển khai một số 

vấn đề công tác đối với Pháp Luân công; tăng cường, tuyên truyền và xử lý đối với hoạt động trái pháp luật 

của Pháp Luân công; công văn số 1503/UBND-VX2 ngày 10/3/2020 về triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó 

thủ tướng thường trực Chính phủ về công tác quản lý tín ngưỡng, tôn giáo . 
20 Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 14/01/2020; Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 về việc 

bãi bỏ Quyết định số 29/2005/QĐ-UBND ngày 10/10/2005 của UBND tỉnh; Quyết định số 04/2020/QĐ-

UBND ngày 15/01/2020 về ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong các 

cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; số 2488/UBND-TH1 ngày 07/4/2020 về việc triển 

khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ; Báo cáo số 114/BC-UBND ngày 

19/5/2020 về tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ từ năm 2012 đến năm 2019. 
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V. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

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

chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của UBND tỉnh, cùng 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 công tác số 01/CTr-UBND ngày 

01/4/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 và Chương trình hành động số 

362/CTrHĐ-UBND ngày 17/01/2020 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 2020.  

- 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 sau sắp 

xếp đã tinh gọn hơn, chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, giảm sự chồng chéo; các 

huyện, thành phố tích cực rà soát, đánh giá thực trang đơn vị hành chính cấp 

huyện, cấp xã; sáp nhập thôn, tổ dân phố theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh; các cơ quan, đơn vị sử dụng biên chế tiến kiệm, hiệu quả; cơ bản 

thực hiện bằng hoặc thấp hơn chỉ tiêu biên chế đã được HĐND, UBND tỉnh 

giao; bố trí sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo đúng 

vị trí việc làm, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao 

- Cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh từng bước được nâng cao về chất 

lượng, đến nay cơ bản đạt tiêu chuẩn theo quy định; tình thần phục vụ, đạo đức 

công vụ, các kỹ năng nghiệp vụ, giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên 

chức được cải thiện, từng bước đáp ứng yêu cầu thực tiễn; 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; 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; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức được đẩy mạnh, trong đó tập trung đào tạo nâng cao 

trình độ tiếng Anh, bồi dưỡng dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên ngành, đào tạo 

chuyên môn cho cán bộ, công chức cấp xã.  

- 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 

tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã đạt 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 
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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. Tiếp tục duy trì kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ tại các 

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: Việc giảm số lượng phòng chuyên môn thuộc các sở, ban, ngành 

chưa đạt yêu cầu so với kế hoạch đề ra; một số nhiệm vụ về sắp xếp tổ chức bộ 

máy còn kéo dài (giải thể Ban Giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất tỉnh; sáp 

nhập Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc và Trường cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật 

Vĩnh Phúc); công tác thẩm định khen thưởng của một số cơ quan, đơn vị chưa 

cao, còn có trường hợp đề nghị khen thưởng lên nhưng không đủ tiêu chuẩn, chưa 

đảm bảo đúng thành tích, hồ sơ không đầy đủ, chậm hoàn thiện hồ sơ. 

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Một số sở, ngành chưa chủ động trong việc sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại 

các phòng chuyên môn theo kế hoạch. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy có nội dung 

còn phụ thuộc bộ, ngành Trung ương và Chính phủ. 

- Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp, các ngành chủ yếu 

kiêm nhiệm dẫn đến hiệu quả tham mưu chưa đáp ứng với yêu cầu. Công tác 

kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng chưa được các đơn 

vị, địa phương quan tâm thực hiện thường xuyên. 
 

Phần II 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 
 

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

1. Về sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế 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 tham mưu 

với UBND tỉnh về sáp nhập 6 trung tâm trực thuộc Sở; báo cáo 03 năm thực hiện 

Nghị quyết số 18 NQ/TW, Nghị quyết số 19NQ/TW; báo cáo UBND tỉnh phương 

án thành lập Trung tâm Hỗ trợ sinh sản trực thuộc Bệnh viện Sản – Nhi; Trung 

tâm Ung bướu-Y học hạt nhân, Trung tâm Tim mạch trực thuộc Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh; xây dựng Kế hoạch báo cáo Bộ Nội vụ về biên chế công chức trong các 

cơ quan, tổ chức hành chính năm 2021; tham mưu xây dựng báo cáo, tờ trình của 

UBND tỉnh về tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức năm 
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2020 và đề xuất giao biên chế năm 2021; báo cáo trình HĐND tỉnh giao biên chế 

công chức, số lượng người làm việc của các cơ quan, đơn vị năm 2021; tiếp tục rà 

soát việc sắp xếp tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và các quy định mới của 

các bộ, ngành, để thẩm định trình UBND tỉnh Quyết định điều chỉnh tăng, giảm vị 

trí việc làm; tiếp tục tham mưu với Bí thư Ban Cán sự Đảng 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 theo thẩm quyền và báo cao sắp xếp, kiện toàn tổ chức Hội 

các cấp; xây dựng Kế hoạch và kiểm tra hoạt động của một số tổ chức Hội. 

2. Về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Trình HĐND tỉnh 

ban hành Nghị quyết về chính sách thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 

20/11/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ trí thức và 

trọng dụng nhân tài và tham mưu triển khai khi Nghị quyết được ban hành; Xây 

dựng báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND ngày 

24/10/2017 và Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 về chính 

sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức khi thôi việc; Tổng hợp, đôn đốc việc 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 về Công tác cán bộ, Nghị quyết số 27 về 

trả lương theo vị trí việc làm; Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng khi được 

ban hành; Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan đơn vị triển khai thi tuyển lãnh đạo 

cấp phòng theo kế hoạch; Xây dựng dự thảo quy định của UBND tỉnh về tuyển 

dụng, sử dụng viên chức đối với đơn vị sự nghiệp tự chủ; thực hiện tốt việc thẩm 

định, giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn 

tỉnh theo quy định.  

3. Về công tác xây dựng chính quyền; cải cách hành chính: Trình 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh về quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp 

và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, mức khoán 

kinh phí của các tổ chức chính trị-xã hội ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; hướng dẫn, 

phối hợp với huyện Tam Dương, Yên Lạc và thành phố Vĩnh Yên thực hiện các 

quy trình, thủ tục về thành lập phường, thị trấn thuộc huyện và thành phố trình 

Bộ Nội vụ, Chính phủ phê duyệt theo quy định; tham mưu UBND tỉnh ban hành 

Quyết định về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; trình UBND 

tỉnh ban hành Quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã năm 2020; trình 

UBND tỉnh ban hành Quy chế thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh; giao 

chỉ tiêu cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 

24/4/2019 của Chính phủ; đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt công tác thành niên 

tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020; đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nội 

dung theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của UBND tỉnh; trình 

UBND tỉnh Quyết định thay thế Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 

18/10/2017 của UBND tỉnh; trình UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị về nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh 

Vĩnh Phúc năm 2020.  

4. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: Phối 

hợp với các cơ sở đào tạo trong tỉnh và ngoài tỉnh tiếp tục triển khai công tác 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 theo đúng Quyết 
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định số 153/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh về ban hành Kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020; tổ chức tập 

huấn nghiệp vụ về công tác cải cách hành chính, bồi dưỡng cán bộ, công chức 

cấp xã theo kế hoạch. 

5.Về công tác thanh tra, kiểm tra: Thực hiện kiểm tra công vụ năm 2020 

theo Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh; 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: Thẩm định hồ sơ khen cao ngành 

giáo dục năm học 2019-2020 trình UBND tỉnh đề nghị Nhà nướcThủ tướng 

Chính phủ khen thưởng; tham mưu với UBND tỉnh tổ chức Đại hội thi đua yêu 

nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thi đua- 

khen thưởng; kiểm tra công tác thi đua – khen thưởng tại Sở Giao thông vân tải 

và Công ty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch; đôn đốc các đơn vị, các Khối thi 

đua tổng kết năm 2020; tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền 

theo kế hoạch đề ra. 

7. Công tác tôn giáo, tín ngưỡng: Tham mưu với UBND tỉnh xem xét, 

giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyên vọng sinh hoạt, hoạt động tôn giáo chính 

đáng, hợp pháp của tổ chức, cá nhân các tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện, 

thành phố nắm tình hình, tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền giải quyết ổn 

định các vụ việc tôn giáo liên quan đến đất đai, xây dựng công trình tôn giáo; xây 

dựng chương trình thăm, tặng quà tổ chức cá nhân các tôn giáo nhân dịp lễ trọng 

của các tôn giáo; chủ động kiểm tra, hướng dẫn tổ chức, cá nhân các tôn giáo 

trong sinh hoạt, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy dịnh của pháp luật. 

8. Công tác văn thư, lưu trữ: Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

trọng tâm theo Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2020; Tiếp tục thực hiện 

tốt Kế hoạch chỉnh lý tài liệu theo Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các Sở, 

Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 

2020-2022 (Phân kỳ năm 2020); Tổ chức tiếp nhận, rà soát tài liệu của cơ quan 

nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử năm 2020 đối với Sở Tài nguyên và Môi trường; 

UBND huyện Lập Thạch; UBND thành phố Phúc Yên; triển khai sắp xếp, rà 

soát, chỉnh sửa mục lục hồ sơ số 01 của Sở và mục lục số 16 thuộc phông của 

UBND tỉnh  Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc; rà soát, công bố tài liệu Lưu trữ lịch sử trên 

trang thông tin điện tử Sở; Kiểm tra, bảo quản tốt các thiết bị, tài sản phục vụ 

kho lưu trữ; Hệ thống phòng cháy, chữa cháy luôn đảm bảo hoạt động tốt.  

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ đề nghị 

UBND tỉnh kiến nghị với Chính phủ, Bộ ngành Trung ương một số nội dung sau: 

1. Đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 

24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014, số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014, số 

55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012, số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính 

phủ, các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản 
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lý hội; Sớm ban hành văn bản hướng dẫn về cơ chế chính sách chuyển đổi các 

đơn vị cơ sở giáo dục mầm non, trung học phổ thông từ công lập ra ngoài công 

lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương khóa XII.  

2. Đề nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ sớm ban hành các Nghị định, Thông tư 

hướng dẫn về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức và lao động 

hợp đồng cho phù hợp với Luật Công chức, viên chức hiện hành. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 và 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Sở Nội vụ trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ; 

- UBND tỉnh;    (b/c) 
- Sở KH&ĐT;     

- Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

    

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Văn Hòa 
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