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 I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG  8  NĂM 2020 

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

- Về tổ chức bộ máy: Báo cáo UBND tỉnh các nội dung: Đồng ý việc 

thành lập Trường Trung học cơ sở Liễn Sơn, huyện Lập Thạch; Sửa đổi cơ 

cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Đồng ý việc đẩy 

lùi thời gian sáp nhập Trung tâm Công nghệ thông tin và môi trường vào 

Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Tham 

gia ý kiến một số nội dung đối với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh. 

Tham gia ý kiến đối với văn bản xin ý kiến thành viên UBND tỉnh, theo quy chế 

làm việc của UBND tỉnh. Thẩm định hồ sơ xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc một số Sở, ngành theo quy định (Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Tư pháp, Giao thông vận tải và Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Lao động - Thương 

binh và xã hội).    

- Về quản lý biên chế, tinh giản biên chế: Tổng hợp báo cáo tình hình 

quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức năm2020; rà soát số liệu biên 

chế của các cơ quan, đơn vị. Báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế, nghỉ 

hưu đúng tuổi, thôi việc và số cán bộ không đủ điều kiện tái cử, tái bổ nhiệm giữ 

các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ 6 tháng đầu năm 2020 gửi Bộ Nội vụ; 

tiếp tục giải quyết hồ sơ tinh giản biên chế theo  theo Nghị định 108/2014/NĐ-

CP của Chính phủ và Nghỉ thôi việc theo nguyện vọng theo Nghị quyết số 

31/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết 37/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc 

hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng, Kết 

quả: theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP là 12 trường hợp; thôi việc theo nguyện 

vọng là: 23 trường hợp (cấp huyện: 23 trường hợp; cấp xã: ); tổng hợp kinh phí 

đối với 03 trường hợp thuộc Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. 

- Về quản lý hội và tổ chức phi chính phủ: Tham mưu UBND tỉnh phê 

duyệt kết quả bầu Ban chấp hành, Ban thường vụ, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch và Quy chế tổ chức, hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

tỉnh Vĩnh Phúc khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024. Xây dựng báo cáo kết quả công 

tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2020 và giai đoạn 2016-

2020 trên địa bàn tỉnh; tham gia ý kiến dự thảo Chỉ thị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 

số 43-CT/TW ngày 08/06/2010 của Ban bí thư và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 

09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; hồ sơ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ của Hiệp 
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hội Doanh nghiệp tỉnh. Đôn đốc, hướng dẫn các Hội hoàn thiện hồ sơ tổ chức 

Đại hội nhiệm kỳ của các Hội. 

 - Về vị trí việc làm: Tiếp tục rà soát hướng dẫn vị trí việc làm trong các 

quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp và trình UBND tỉnh phê duyệt bổ 

sung danh mục vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở 

Thông tin và Truyền thông; dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng đề án 

xác định vị trí việc làm cơ quan hành chính theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP 

của Chính phủ. 

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

- Về công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức: Kịp thời 

tham mưu với cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản chỉ đạo theo thẩm quyền 

về thực hiện các nhiệm vụ về quản lý, sử dụng CBCCVC như: nghỉ hưu, tham 

mưu ban hành và thực hiện giảiquyết chế độ, chính sách; báo cáo tổng hợp theo 

quy định, đánh giá chất lượng CBCCVC, kỷ luật CBCCVC, kết quả: Tham 

mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định nghỉ hưu 03 cán bộ lãnh đạo; miễn 

nhiệm ngạch thanh tra viên: 01 công chức; tham mưu giám đốc Sở Nội vụ bổ 

nhiệm ngạch công chức hành chính: 04 công chức thuộc sở Tài nguyên và Môi 

trường; quyết định chuyển ngạch đối với 03 công chức huyện Vĩnh Tường và 

thông báo chuyển ngạch đối với 02 viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình 

tỉnh. Tiếp tục tổng hợp, tiếp thu ý kiến của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính vào dự thảo 

Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo báo cáo 

tổng hợp kết quản tuyển dụng giáo viên năm 2020 của các huyện, thành phố; 

báo cáo thống kê số lượng, cơ cấu, chất lượng, đội ngũ công chức ngành Nội vụ 

của tỉnh gửi Bộ Nội vụ; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ ngân sách 

nhà nước năm 2020. 

- Công tác tuyển dụng công chức, viên chức: Tham mưu cho UBND tỉnh 

ban hành các văn bản triển khai việc tuyển dụng công chức và viên chức đúng 

quy định: Tham mưu ban hành Ban cán sự UBND tỉnh trình Thường vụ tỉnh uỷ 

ban hành Kế hoạch số 189-KH/TU ngày 13/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; 

dự thảo Kế hoạch thi tuyển, Quyết định thành lập hội đồng thi tuyển khắc phục 

theo Kế luận số 71-KL/TW. Tiếp tục kiểm tra việc tổ chức thi tuyển giáo viên 

tại UBND thành phố Vĩnh Yên. Thẩm định và xin ý kiến UBND tỉnh về cơ cấu 

tuyển dụng viên chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học nghệ 

thuật. Đôn đốc các huyện, thành phố báo cáo kết quả tuyển dụng đặc cách giáo 

viên Mầm non, Tiều học, THCS hợp đồng từ ngày 31/12/2015 trở về trước.  

- Về công tác bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, CC, VC: Phối 

hợp với Liên minh hợp tác xã làm quy trình bổ nhiệm Giám đốc Quỹ hỗ trợ hợp 

phát triển HTX. Trình Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm kiểm soát viên công ty 

thuỷ lợi Tam Đảo, thuỷ lợi Lập Thạch, điều chuyển để bổ nhiệm Giám đốc công 

ty thuỷ Lợi Lập Thạch đối với ông Phạm Quang Vinh. Thẩm định kế hoạch thi 

tuyển lãnh đạo cấp phòng của các sở: Tài nguyên và Môi trường, Công thương. 
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Thực hiện trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thuyên chuyển, điều động, 

tiếp nhận đối với 16 trường hợp giữa các cơ quan đảng, đoàn thể, quản lý nhà nước 

và đơn vị sự nghiệp. 

- Về giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, 

cán cán bộ công chức cấp xã, giáo viên mầm non và viên chức y tế cơ sở: Tiếp 

tục tổng hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sắp xếp, chuyển đổi ngạch, mã 

ngạch, hạng chức danh nghề nghiệp theo đúng vị trí việc làm; tiếp tục thẩm định 

xét duyệt biên chế quỹ tiền lương quý III/2020 theo quy định và thí điểm xét 

duyệt biên chế quỹ tiền lương trên môi trường mạng. Kết quả: xin ý kiến việc 

nâng lương đối với 02 chuyên viên cao cấp và quyết định nâng lương đối với 60 

cán bộ, lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh; thông báo kết quả 

xét nâng lương 6 tháng đầu năm 2020 đối với CBCCVC các sở, ban, ngành và 

UBND các huyện, thành phố và cấp xã đúng thời gian quy định. 

3. Công tác xây dựng chính quyền; cải cách hành chính 

- Về công tác xây dựng chính quyền, địa giới hành chính: Chủ động tham mưu 

UBND tỉnh triển khai các văn bản của Trung ương về công tác xây dựng chính quyền 

địa phương, quản lý địa giới hành chính các cấp; tập trung triển khai hướng dẫn và 

quản lý việc phân loại đơn vị hành chính các cấp; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của 

xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố theo quy định. Tham mưu trình UBND tỉnh 

ban hành báo cáo kết quả xây dựng đô thị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020. Báo 

cáo kết quả triển khai thực hiện Dự án 513; tiếp tục phối hợp với các đơn vị giải quyết 

những vướng mắc về địa giới hành chính; làm việc với UBND huyện Vĩnh Tường ký 

pháp lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính giữa xã An Tường với xã Lý Nhân. Tổ chức 

họp Hội đồng thẩm định phân loại đơn vị hành chính cấp xã. Trình UBND tỉnh ban 

hành văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị 

về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Về thôn, tổ dân phố và người hoạt động không chuyên trách: Tiếp tục 

căn cứ các văn bản của Trung ương, tỉnh hướng dẫn các đơn vị thủ tục sáp nhập 

thôn, tổ dân phố và phương án bố trí cán bộ sau khi sáp nhập cho phù hợp; Sở 

đã làm việc với Sở Tư pháp, UBND huyện Sông Lô về đề xuất dừng sáp nhập 

thôn Đá Đứng, thông Đồng Dạ, xã Quang Yên, huyện Sông Lô. 

 - Về công tác dân vận, công tác thanh niên, xã an toàn khu: Tham mưu 

Trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo sơ kết triển khai thực hiện Thông tư số 

18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ về việc xác nhận phiên hiệu 

đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ 

đối với đơn vị chưa xác định phiên hiệu; Văn bản chỉ đạo tổ chức sơ kết 5 năm 

thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về “Nâng 

cao hiệu quả công tác dân vận trong cơ quan nhà nước các cấp. Báo cáo kết quả 

thi hành pháp luật về dân chủ cơ sở. Kế hoạch tổng kết Chiến lược, Chương 

trình phát triển thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020. 
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- Về công tác cải cách hành chính: Sở Nội vụ tiếp tục làm tốt vai trò 

cơ quan thường trực cải cách hành chính của tỉnh; thường xuyên theo dõi, 

đôn đốc và hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và 

các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh triển khai nhiệm vụ cải cách 

hành chính được giao. Tham mưu UBND tỉnh khen thưởng cá nhân, tập thể 

có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-

2020; phối hợp Đài phát thanh - truyền hình tỉnh thực hiện chuyên mục 

tuyên truyền về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020. 

 4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

Thiện Kế hoạch tổ chức mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Quyết 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 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020. Sở Nội 

vụ đã phối hợp với các đơn vị đào tạo xây dựng phương án, kế hoạch bồi 

dưỡng theo chương trình sau khi tình hình dịch covid-19 ổn định; Tổng hợp 

nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng các đơn vị năm 2021; thực hiện đánh giá chất 

lượng học viên sau đào tạo, bồi dưỡng. 

5. Công tác thanh tra, kiểm tra 

- Công tác thanh tra, kiểm tra: Tham gia đoàn kiểm tra công tác kiểm soát 

thủ tục hành chính đợt 1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đối với 09 Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện theo Quyết định số 1783/QĐ-CT 

ngày 16/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. Thực hiện Quyết định 1201/QĐ-

UBND ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh Sở Nội vụ cử 03 công chức Thanh tra 

Sở tham gia Đoàn kiểm tra trách nhiệm thực thi công tác tuyển dụng giáo viên 

năm 2020. 

- Về tiếp công dân và tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Sở 

Nội vụ duy trì chế độ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời đảm 

bảo đúng quy định; trong kỳ tiếp nhận 02 đơn đề nghị đã được giải quyết kịp 

thời theo quy định. 

- Về công tác pháp chế: Tiếp tục tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 

về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; Dân số kế hoạch hóa gia đình 

bằng nhiều hình thức: ban hành kế hoạch (Kế hoạch số 37/KH-SNV ngày 

29/7/2020 và Kế hoạch số 38/KH-SNV ngày 11/8/2020 của Sở Nội vụ về việc 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và công 

tác kế hoạch hóa gia đình năm 2020), tổ chức Hội nghị (02 hội nghị), trên trang 

cổng thông tin của Sở….. 

- Công tác phòng chống tham nhũng: Ban hành báo cáo số 118/BC-SNV 

ngày 07/8/2020 Về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 phục 

vụ kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. 
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6. Công tác thi đua, khen thưởng 

Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức họp Hội đồng Thi đua khen 

thưởng tỉnh, đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng TĐKT tỉnh 6 tháng đầu 

năm; ban hành báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 

và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Tiếp tục xét 

thành tích các tập thể, cá nhân đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước 

khen thưởng; xét thành tích các cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh 

hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; xét thành tích đề nghị Thủ tướng Chính phủ và 

Chủ tịch nước khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

phòng chống dịch covid-19; thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh tặng Huy hiệu 

“Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc” cho các đơn vị thẩm định 

trình UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân theo đúng quy định. Kết 

quả từ 15/7/2020-15/8/2020: UBND tỉnh Tặng cờ thi đua 07 tập thể; Danh hiệu 

Tập thể lao động xuất sắc cho 15 tập thể, Bằng khen cho 18 tập thể và 37 cá 

nhân; tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 17 cá nhân. 

7. Công tác tín ngưỡng, tôn giáo 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết Kế hoạch số 

5262/KH-UBND ngày 05/08/2016 của UBND tỉnh về công tác đối với đạo Tin 

lành trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; báo cáo Văn phòng Chính phủ về 

các đề nghị của Tòa Giám mục Bắc Ninh. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ đã ban hành 

nhiều văn bản về công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo như: văn 

bản trao đổi, đề nghị tổ chức tôn giáo tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng 

chống covid-19; bình xét chức sắc tiêu biểu đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng 

Bằng khen tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V; văn bản tham 

gia ý kiến hồ sơ đồ án phát triển du lịch, dịch vụ xung quanh Hồ Bò Lạc tại 

huyện Sông Lô và Hồ Vân Trục tại huyện Sông Lô và Hồ Vân Trục tại huyện 

Lập Thạch, việc giao đất mở rộng các cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Tiếp tục kiểm 

tra, tổng hợp, đề xuất phương án giải quyết vụ việc đơn thư khiếu nại tôn giáo 

tiềm ẩn phức tạp liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là tình hình đại 

hội đảng bộ các cấp năm 2020; nhìn chung tình hình tôn giáo cơ bản ổn định, 

một số vấn đề vướng mắc đã được giải quyết đúng quy định. 

8. Công tác văn thư, lưu trữ 

Tiến hành rà soát các văn bản Quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung bãi 

bỏ; dự thảo Quy chế văn thư theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP thay thế Quyết 

định số 27/2014/QD-UBND. Tiếp tục triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ, tài liệu 

tồn đọng của UBND các huyện thuộc Đề án chính 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.  Nhập file tài liệu của phông Ban Tổ chức chính quyền 

tỉnh Vĩnh Phúc (Mục lục: 01) với tổng số 131 hồ sơ; Ban Quản lý các Khu công 

nghiệp (Mục lục: 01) với tồng số 203 hồ sơ. Tổ chức phục vụ khai thác sử dụng tài 
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liệu Lưu trữ Lịch sử cho 12 tổ chức, cá nhân với tổng số 41 hồ sơ gồm 737 trang tài 

liệu và 06 bản vẽ. 

9. Công tác nội bộ 

Xây dựng, xin ý kiến tờ trình ban hành quy định tạm thời danh mục dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc; Kế hoạch thi tuyển lãnh đạo (Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch 

sử). Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu giúp lãnh đạo Sở về công tác tổ chức 

cán bộ; kiểm tra, rà soát công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kế 

hoạch số 189-KH/TU ngày 13/8/2020 của ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết 

luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tổng hợp báo cáo các nội 

dung 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; hoàn thiện hồ sơ quyết toán 01 lớp chuyên viên 

chính và 02 lớp chuyên viên. Chuẩn bị điều kiện cơ sở, vật chất kỷ niệm 75 năm 

ngày thành lập ngành 28/8. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, quy chế 

dân chủ, thi đua khen thưởng, phòng cháy, chữa cháy, bí mật nhà nước, 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. 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 9 NĂM 2020 

1. Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định về việc sửa đổi cơ cấu tổ 
chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. 

2. Tổng hợp số liệu, báo cáo biên chế của các cơ quan, đơn vị năm 2020; xây 
dựng báo cáo của UBND tỉnh về tình hình quản lý sử dụng biên chế công chức, 
viên chức năm 2020 và đề xuất giao biên chế công chức, số lượng người làm việc 
trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021; tổng hợp tình hình biên chế, nhu 
cầu tuyển dụng giáo viên năm 2021. 

3. Tham mưu 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. Báo cáo UBND 
tỉnh về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức Hội các cấp; xem xét giải thể một số 
Hội cấp tỉnh theo thẩm quyền. Tiếp tục rà soát vị trí việc làm cần sửa đổi, bổ 
sung của các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh. 

4. Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ khoản 2 điều 13 Quyết 

định số 02/2014/QĐ-UNBD ngày 09/01/2014 của UBND tỉnh về việc quy định 

phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

5. Hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế 

thi tuyển công chức cấp xã đề nghị trình UBND tỉnh ban hành. 

6. Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện kết luận số 71-KL/TW ngày 

24/3/2020 của Ban Bí thư. 
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7. Tiếp tục thực hiện chế độ chính sách, tinh giảm biên chế, nghỉ theo 

nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng các cấp theo 

quy định. 

8. Tổng hợp, báo cáo Hội đồng thẩm định kết quả phân loại đơn vị hành 

chính cấp xã trên địa bàn tỉnh; báo cáo trìnhUBND tỉnh ban hành Quyết định 

phân loại đơn vị hành chính cấp xã năm 2020. Hướng dẫn, phối hợp với UBND 

huyện Tam Dương, Yên lạc và thành phố Vĩnh Yên thực hiện các quy trình, thủ 

tục về việc thành lập phường, thị trấn trình Bộ Nội vụ, Chính phủ theo quy định.  

9. Tham mưu trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành báo cáo sơ kết 

5 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban bí thư Trung 

ương Đảng (khóa XI) về Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà 

nước các cấp. Trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược, 

Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020. 

10. Tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện các nội dung, tổ chức Đại hội thi đua 

yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V theo thời gian đã dự kiến; phối hợp với các sở, 

ban, ngành, huyện, thành phố liên quan tổng duyệt trước ngày Đại hội thi đua yêu 

nước tỉnh Vĩnh phúc lần thứ V. 

11. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường triển khai công tác 

quản lý nhà nước về tôn giáo, thi đua - khen thưởng, văn thư, lưu trữ theo 

hướng dẫn của Bộ Nội vụ của tỉnh. 

12. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, hành chính 

nhà nước các cấp, không để xẩy ra những vụ việc gây hậu quả tác động tiêu cực, 

thiếu trách nhiệm trong việc thực thi công vụ; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, 

xử lý các biểu hiện vi phạm đạo đức công vụ. Tham gia đoàn kiểm tra trách 

nhiệm thực thi công tác tuyển dụng giáo viên năm 2020. 

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và phương hướng, nhiệm 

vụ tháng 9 năm 2020, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (b/c); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu VT-VP 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Văn Hòa 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Văn Hoà 
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