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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển  

kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 
  

Thực hiện Công văn số 2854/SKHĐT-THQH ngày 15/10/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Sở 

Nội vụ báo cáo như sau: 

Phần I 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2020 

I. Những thuận lợi, khó khăn 

- Năm 2020, dịch Covid-19 tác động nặng nề đến nhiều mặt kinh tế, xã hội 

của tỉnh, làm đình trệ các hoạt động sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Tuy 

nhiên với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và tinh thần “chống dịch như chống 

giặc”, Vĩnh Phúc đã kiểm soát được dịch bệnh, bảo đảm an toàn sức khỏe tính mạng 

của người dân. Được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự chỉ đạo 

quyết liệt, kịp thời của UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, 

cùng sự cố gắng, nỗ lực của tập thể công chức, viên chức và người lao động, Sở 

Nội vụ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh như: Việc kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan tham 

mưu, giúp việc UBND cấp tỉnh, cấp huyện được kịp thời thực hiện theo đúng 

quy định của Chính phủ và Bộ, ngành Trung ương, theo đúng 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 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; 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; 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...; 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; 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; tình hình tôn giáo trên địa bàn 

ổn định; công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, đúng quy định của pháp luật, các 

phong trào thi đua được phát động, đẩy mạnh, tổ chức triển khai có hiệu quả trên 



các lĩnh vực, đã trở thành động lực góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. 

- Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, gặp một số khó khăn trong thực 

hiện nhiệm vụ 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. Nguyên nhân là do 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. Công tác tuyên truyền về thi đua, khen thưởng tại cơ sở còn hạn chế, tính 

kế hoạch hoá chưa cao, mới chỉ chú trọng những đợt thi đua lớn. Một số cơ quan, 

đơn vị đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân chưa thực sự tiêu biểu xuất sắc, 

một số cơ quan trình khen tổng kết năm chậm, muộn so với thời gian quy định. 

II. Công tác tham mưu ban hành văn bản của UBND tỉnh 

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

văn bản chỉ đạo, triển khai, thực hiện công tác ngành Nội vụ góp phần vào phát 

triển kinh tế xã hội của tỉnh; ngoài ra, Sở Nội vụ cũng đã ban hành nhiều văn 

bản đôn đốc, hướng dẫn, triển khai thực hiện tốt công tác ngành Nội vụ tới các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh như: 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; 

Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của UBND tỉnh ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Quyết định 

số 33/2020/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh về việc quy định vị trí, cơ 

cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học 

và Công nghệ; Quyết định số 861/QĐ-LĐTBXH ngày 21/7/2020 của Bộ Lao 

động -Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trường Trung cấp Y tế vào 

Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc; Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 

của UBND tỉnh về tổ chức lại 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 tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định Số 

1827/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 22/7/2020 của UBND tỉnh Phê duyệt tinh 

giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 

113/2018/NĐ-CP của Chính phủ đối với cán bộ cấp xã. 

Ngoài ra, Sở Nội vụ tiếp tục xây dựng dự thảo, xin ý kiến các cơ quan, 

đơn vị một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ như: Trình 

UBND tỉnh ban hành Quyết định quy chế về tổ chức và hoạt động, thôn, tổ dân 

phố; Dự thảo trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 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; 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; Quyết định quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa 

bàn tỉnh; Quyết định phân cấp cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quản 

lý 03 trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện Nghị định 

107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 và Nghị định 108/2020/NĐ-CP ngày 

14/9/2020 của Chính phủ; Nghị quyết giao biên chế công chức và số lượng 

người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021. 

III. Kết quả đạt được 

1. Công tác tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, vị trí việc làm 

- Công tác tổ chức bộ máy 

+ Đối với tổ chức hành chính: Thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-Cp 

ngày 04/04/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Thông tư hướng dẫn 

của Bộ, ngành trung ương, sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên 

môn cấp tỉnh tham mưu UBND tỉnh quy định lại chức năng, nhiệm vụ quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức đúng quy định. Sau khi quy định lại chức năng, nhiệm vụ 

các cơ quan được quy định rõ ràng, giảm sự chồng chéo; số lượng tổ chức thực 

hiện bằng hoặc thấp hơn quy định. Đến nay 100% các cơ quan, đơn vị thực hiện 

cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đảm bảo 

đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

+ Việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức đối với đơn vị hành chính: Thực hiện 

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 khoá XII. 

 Kết quả, trong năm 2020 toàn tỉnh đã sắp xếp, giảm được 10 đơn vị sự 

nghiệp các cấp và 01 phòng chuyên môn thuộc Chi cục; thành lập mới 01 đơn 

vị, cụ thể: 

+ Báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội quyết định sáp nhập Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc vào Trường Cao 

đẳng Vĩnh Phúc. (Giảm 01 đơn vị). 

+ Báo cáo, trình UBND tỉnh quyết định sáp nhập: (1) sáp nhập Trại 

nghiên cứu thực nghiệm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao vào Trung tâm 

Khuyến nông; (2) sáp nhập Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS & THPT 

Phúc Yên và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú cấp 2-3 tỉnh Vĩnh Phúc; (3) sáp 

nhập Trường THPT Triệu Thái vào Trường THPT Ngô Gia Tự; (4) sáp nhập 

Ban Quản lý di tích  tỉnh vào Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc trực thuộc Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; (5) sáp nhập 03 Trung tâm trực thuộc Sở Công Thương. 

(Giảm 06 đơn vị). 



+ Báo cáo, trình UBND tỉnh quyết định giải thể Quỹ Bảo trì đường bộ 

tỉnh (Giảm 01 đơn vị). 

+ Tham mưu, báo cáo UBND tỉnh ủy quyền Sở Y tế quyết định sáp nhập 

Trạm Y tế xã Tân Cương và Trạm Y tế xã Phú Thịnh thành Trạm Y tế xã Tân 

Phú trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường. (Giảm 01 đơn vị) 

+ Thẩm định, đồng ý UBND huyện Tam Đảo quyết định giải thể Ban 

Quản lý Khu du lịch Tam Đảo theo phân cấp. (Giảm 01 đơn vị). 

+ Báo cáo, tham mưu UBND tỉnh quyết định quy định vị trí cơ cấu tổ 

chức của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và 

Công nghệ, trong đó giảm 01 phòng chuyên môn thuộc Chi cục. (Giảm 01 

phòng chuyên môn). 

+ Thẩm định, đồng ý UBND huyện Lập Thạch quyết định thành lập 

Trường Trung học cơ sở Liễn Sơn. (Tăng 01 đơn vị). 

+ Về sáp nhập xã: Thực hiện Nghị quyết số 868/NQ-UBTVQH14 ngày 

10/01/2020 Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính 

cấp xã thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó thành lập xã Tân Phú trên cơ sở sáp nhập 

xã Tân Cương và xã Phú Thịnh thuộc huyện Vĩnh Tường, đến tháng 3/2020, 

tỉnh đã hoàn thành việc sáp nhập xã theo quy định. Sau khi sắp xếp toàn tỉnh có 

136 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 01 xã). 

+ Về sắp xếp thôn, tổ dân phố (TDP): Thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh về sắp xếp thôn, tổ dân phố, tỉnh đã sáp nhập 272/274 

thôn, TDP (đạt 99,3%) thành 130 thôn, TDP, giảm 142 thôn, TDP; hiện còn 02 

thôn thuộc xã Quang Yên huyện Sông Lô chưa sáp nhập theo quy định. 

- Về tinh giản biên chế 

 Thực hiện Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách 

tinh giản biên chế năm 2020, Sở Nội vụ đã thẩm định, trình UBND tỉnh quyết 

định tinh giản theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP là 19 người; thôi việc theo 

nguyện vọng theo Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 

37/2018/NQ-HĐND các cấp là 526 người. 

-  Về xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức 

+ Vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính: Bộ Nội vụ đã phê 

duyệt khung danh mục vị trí việc làm của tỉnh gồm 315 vị trí (Vị trí lãnh đạo, 

quản lý, điều hành: 49 vị trí; chuyên môn, nghiệp vụ: 251 vị trí; hỗ trợ, phục vụ: 

15 vị trí) và đã được Chủ tịch UBND tỉnh phân bổ cho các cơ quan, đơn vị, địa 

phương tại Công văn số 2085/UBND-TH1 ngày 08/4/2016. Thực hiện Quyết định 

số 4324/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền 

phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực, Sở Nội vụ đã thẩm định, phê 

duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực đối với 30 cơ quan, đơn vị, địa 

phương (trong đó, 21 sở, ban, ngành và 09 huyện, thành phố) theo quy định. 

+ Vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập: Thực hiện Nghị quyết 

số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt 

khung danh mục và danh mục vị trí việc làm đối với 854 đơn vị bao gồm: 830 đơn 



vị cấp tỉnh, cấp huyện (trong đó, 10 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, 541 

đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo, 163 đơn vị sự nghiệp y tế, 116 đơn vị sự 

nghiệp khác) và 24 tổ chức Hội, quỹ (02 Hội, 03 quỹ cấp tỉnh, 19 Hội cấp huyện). 

Thực hiện Quyết định số 2349/QĐ-UBND ngày 25/08/2017 về việc ủy quyền phê 

duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm, đến nay Sở Nội vụ đã 

thẩm định và phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc 

làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn bàn tỉnh. 

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

- Việc quản lý, sử dụng công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước: 

Hàng năm, Sở Nội vụ tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo 

người đứng đầu các sở, ngành, UBND cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp thuộc 

tỉnh phải nâng cao trách nhiệm trong quản lý, sử dụng biên chế và chịu trách 

nhiệm trước UBND tỉnh về quản lý và sử dụng biên chế trong phạm vi chỉ tiêu 

biên chế được giao; bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa quản lý biên chế với 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; kết hợp giữa quản lý biên 

chế công chức, viên chức với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm của công 

chức, viên chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn 

vị; thực hiện cơ cấu lại vị trí việc làm theo chức năng nhiệm vụ đảm bảo hợp lý 

về dôi dư, không phù hợp để giải quyền thôi việc, tinh giản biên chế; UBND 

tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh không 

hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ trong các cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp đã sử dụng hết số biên chế sự nghiệp được giao, không 

sử dụng ngân sách nhà nước để hợp đồng lao động. Đến nay, các cơ quan thuộc 

tỉnh đã thực hiện nghiêm nội dung này. 

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

thời, đúng vị trí việc làm. 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. Tham mưu với 

UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai công tác tuyển dụng giáo viên, đồng 

thời đôn đốc UBND huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên 

năm 2020 và triển khai thực hiện thi tuyển theo đúng kế hoạch đề ra; 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. 

Tổng hợp, ra soát chỉ tiêu đăng ký, xây dựng kế hoạch 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. Thẩm định, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện 

tuyển dụng viên chức theo đúng quy định. Xây dựng dự thảo kế hoạch tuyển 

dụng công chức năm 2020 tỉnh Vĩnh Phúc; Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ 

trình Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành các kế hoạch, quyết định đôn đốc, rà soát 

việc tuyển dụng công chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của ban 

Bí thư; xây dựng quy chế tuyển dụng công chức cấp xã của UBND tỉnh. 

3. 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 . Chủ động 

tham mưu với UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai, thực hiện công 

tác cải cách hành chính: 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; Báo 

cáo số 160/BC-UBND ngày 30/6/2020 về Tổng kết Chương trình tổng thể cải 

cách hành chính giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030; Công 

văn số 497/UBND-Th3 ngày 01/7/2020 về nâng cao chỉ số cải cách hành 

chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ 

quan hành chính năm 2020. 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 quy 

định; tham mưu giúp UBND tỉnh tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính 

giai đoạn 2016-2021, định hướng 2021-2030 đề xuất khen thưởng đối với các cá 

nhân và tập thể có thành tích cao trong thực hiện công tác cải cách hành chính; 

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết đón tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra của Ban Chỉ 

đạo cải cách hành chính của Chính phủ về làm việc tại Vĩnh Phúc. 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). 

 - Việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông tiếp tục được duy trì ở cả 3 cấp (20/20 sở, ngành; 9/9 UBND huyện, thành 

phố và 136/136 xã, phường, thị trấn) với 1.799 thủ tục hành chính. Trong đó có 

1.401 thủ tục hành chính tại cấp tỉnh, 277 thủ tục hành chính cấp huyện; 108 thủ 

tục hành chính cấp xã, 18 thủ tục hành chính đặc thù. Các thủ tục hành chính ở cả 

ba cấp đều được công bố, công khai, niêm yết tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã theo đúng quy định. 

Kết quả việc giải quyết thủ tục hành chính quý III, năm 2020 của các cơ quan 

đơn vị cấp tỉnh (các sở, ban, ngành), UBND cấp huyện và cấp xã đạt trên 95% 

đúng hạn và trước hạn. 

4. Về thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong thực thi công vụ 

Thực Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh về 

Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2020; Quyết định số 64/QĐ-UBND 

ngày 09/01/2020 về thành lập Đoàn kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 

2020. Kết quả 6 tháng đầu năm, Đoàn kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ đã 



tiến hành kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công 

sở và việc thực hiện công vụ trong phòng chống dịch Covid-19 tại 41 cơ quan, 

đơn vị. Qua kiểm tra cơ bản các cơ quan, đơn vị chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương 

hành chính, văn hóa công sở và phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, tại thời 

điểm kiểm tra vẫn còn một số cán bộ, công chức, viên chức chưa đeo thẻ khi 

thực hiện nhiệm vụ, hút thuốc lá nơi công sở; một số đơn vị chưa làm biển chức 

danh tại bàn làm việc... những tồn tại, hạn chế nêu trên chưa đến mức phải xem 

xét, xử lý kỷ luật, do đó Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 

khắc phục kịp thời. 

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

- Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 164/KH-TU ngày 

20/12/2019 của Tỉnh ủy về việc 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; tham mưu với UBND tỉnh ban 

hành văn bản số 60a/UBND-TH1 ngày 25/3/2020 về 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.  

- Tham mưu 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. Năm 2020 Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành 

và UBND các huyện, thành phố và các cơ sở đào tạo trong tỉnh tổ chức thực 

hiện Kế hoạch này đúng quy định. Kết quả: Sở Nội vụ chủ trì mở 03 lớp bồi 

dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính và chuyên viên với 

360 học viên; 06 lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng và chuyên môn cho cán bộ, 

công chức, viên chức và công chức cấp xã cho 1324 học viên; phối hợp với các 

đơn vị trong tỉnh mở 30 lớp cho 2617 học viên. Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công 

chức cấp xã theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ mở 15 lớp 

với 1539 học viên. Tiếp tục hực 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.  

-  Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức được nâng lên, hầu hết có trình độ từ đại học trở lên. 100% công chức cấp 

tỉnh, huyện làm nhiệm vụ chuyên môn có trình độ đại học trở lên; 100% cán bộ, 

công chức cấp xã có trình độ đạt chuẩn trình độ chuyên môn theo quy định. Viên 

chức sự nghiệp đạt chuẩn đào tạo theo chức danh, riêng sự nghiệp giáo dục, giáo 

viên được đào tạo trên chuẩn chiếm tỷ lệ cao, có 98,1% giáo viên tiểu học trên 

chuẩn, 81,5% giáo viên THCS trên chuẩn, 87% giáo viên mầm non trên chuẩn, 

31% giáo viên THPT trên chuẩn.   

6. Công tác Thi đua, khen thưởng 

- Trong năm 2020, Sở Nội vụ đã Tham mưu UBND tỉnh, HĐND thi đua 

khen thưởng tỉnh ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện công tác thi đua, 



khen thưởng trên địa bàn tỉnh. Quản lý, hướng dẫn về thi đua, khen thưởng phù 

hợp với điều kiện, đặc điểm của tỉnh như: Tổ chức phát động phong trào thi 

đua với các chủ đề: “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”; tham mưu UBND tỉnh phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích 

chào mừng kỷ  niệm 90 năm ngày thành lập Đảng và 70 năm ngày thành lập 

tỉnh Vĩnh Phúc, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm ngày Quốc 

khánh Nước CHXHCN Việt Nam; 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 tổ chức đón nhận Huân chương 

Lao động hạng nhất tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng; 70 năm thành 

lập tỉnh Vĩnh phúc; Tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh 

Phúc lần thứ V (2020-2025); Xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và 

phát triển tỉnh Vĩnh Phúc”; trình khen các cấp, khen tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các cấp, các ngành, 

các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát các nhiệm vụ chính trị của ngành, địa 

phương tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức, chiến sỹ, công nhân, nông dân và người lao động, tạo khí thế thi đua 

sôi nổi trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.  

PHẦN II 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI NĂM 2021 

I. Dự báo bối cảnh tình hình 

Năm 2021, ngành Nội vụ đã có nhiều thuận lợi như: Bộ Chính trị, Chính 

phủ và các bộ, ngành Trung ương đã ban hành nhiều văn bản quy định về tổ 

chức bộ máy và quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức; Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy ban hành Đề án 01- ĐA/TU ngày 30/11/2016 về sắp xếp tổ chức bộ 

máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC các cơ quan, 

đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021 và huy động cả hệ thống chính trị 

quyết liệt triển khai thực hiện; Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ 

quan tham mưu, giúp việc khối đảng, đoàn thể, chính quyền các cấp trên địa 

bàn tỉnh được thực hiện kịp thời; cơ quan quản lý nhà nước đơn ngành, đơn 

lĩnh vực được sắp xếp lại theo mô hình quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, tạo sự 

liên thông, thống nhất trong giải quyết công việc; Đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức của tỉnh từng bước được nâng cao về chất lượng; Công tác cải cách 

hành chính được quan tâm, đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính.  

 - Tuy nhiên, trong thời gian qua vẫn còn một số khó khăn như: Một số 

Quy định của Trung ương về công tác của ngành Nội vụ chưa đồng bộ, chậm được 

ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung dẫn đến khó khăn trong thực hiện. 

II. Một số nhiệm vụ trong tâm năm 2021 

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

- Đối với các cơ quan hành chính cấp tỉnh, tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp 

các cơ quan, đơn vị phù hợp với quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ 



ngành Trung ương. Đảm bảo thu gọn các phòng, ban và tương đương của các cơ 

quan, đơn vị để hình thành các phòng đa chức năng, đa lĩnh vực; Tiếp tục rà 

soát, sắp xếp đảm bảo tinh gọn hiệu quả đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-

NQ/TW của Bộ Chính trị và quy định của Chính phủ; dành tỷ lệ chỉ tiêu công 

chức, viên chức phù hợp để thu hút, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp giỏi, xuất 

sắc, cán bộ khoa học trẻ về tỉnh làm việc, trong đó tập trung vào các lĩnh vực mũi 

nhọn như: y tế, giáo dục, xây dựng, giao thông, kinh tế, tài nguyên môi trường…  

2. Về quản lý và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 

- Tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh về bình đẳng giới 

nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các 

vị trí lãnh đạo ở tất cả các cấp trên địa bàn tỉnh. 

- Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương đề xuất sửa đổi các quy 

định về quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới. Không 

phân biệt về độ tuổi giữa nam và nữ trong quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi 

dưỡng, luân chuyển, nghỉ hưu; thực hiện các chính sách khuyến khích sự tham gia 

của tất cả mọi người vào chính trị, kinh tế và xã hôi, nhấn mạnh sự bình đẳng về 

tuổi tác, giới tính, dân tộc, tôn giáo, điều kiện kinh tế hoặc điều kiện khác. 

- Tập trung thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

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

chức, viên chức, tập trung vào ngoại ngữ, kỹ năng lãnh đạo, chuyên môn 

nghiệp vụ và đào tạo đội ngũ chuyên gia ở trong và ngoài nước. 

- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng, chế độ phụ 

cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định, khen 

thưởng kịp thời cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ được giao. 

3. Về chính quyền cơ sở 

- Tiếp tục sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị 

quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp các 

đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. 

- Tiếp tục xây dựng đề án thành lập phường, thị trấn đối với các xã đủ 

tiêu chuẩn theo quy định. 

4. Về nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức 

công vụ của cán bộ, công chức, viên chức 

Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về văn hóa công 

vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thanh tra 

công tác Nội vụ theo định hướng, hướng dẫn của Thanh tra Bộ Nội vụ, trọng 

tâm là công tác cán bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 



3595/BPVP-TCCV ngày 03/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng 

cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ. 

5. Về cải cách hành chính 

- Tham mưu với UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch Cải cách hành chính; 

Kế hoạch sử dụng kinh phí cải cách hành chính năm; Kế hoạch cải cách hành chính 

nhà nước giai đoạn 2021-2025. 

- Tham mưu với UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành chương trình Cải 

cách hành chính tỉnh giai đoạn 2021-2030 (Sau khi Chính phủ ban hành Chương 

trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030). 

6. Về công tác thi đua-khen thưởn, văn thư – lưu trữ 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về 

công tác thi đua, khen thưởng, tuyên truyền các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, 

các gương người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua; đẩy mạnh các phong trào 

thi đua đặc biệt là các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của 

đất nước, của tỉnh; nâng cao chất  lượng công tác khen thưởng, việc xét khen 

thưởng đảm bảo đúng quy định về quy trình thủ tục, điều kiện, tiêu chuẩn, bảo đảm 

chính xác, công khai, minh bạch; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, 

thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại cơ sở, tăng cường tập huấn nghiệp vụ 

nhằm trang bị kỹ năng, nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho công chức, 

viên chức trực tiếp làm công tác thi đua, khen thưởng tại cơ sở. 

- Thực hiện Quy hoạch phát triển ngành văn thư, lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 

18/8/2014 của UBND tỉnh. 

II. Giải pháp thực hiện 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền về các Nghị quyết, Đề án, Chỉ thị về 

công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc; cải cách 

hành chính, thi đua khen thưởng, tôn giáo, văn thư, lưu trữ. 

2. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với quy định của 

pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị theo hướng tinh gọn về tổ 

chức bộ máy, cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ và hoạt động hiệu quả. 

 3. Tập trung triển khai các quy định mới của Chính phủ về quản lý, sử 

dụng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Tăng cường quản lý chặt 

chẽ biên chế công chức, viên chức với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm phù 

hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị đảm bảo hợp lý về 

chuyên môn, chức danh nghề nghiệp; Nâng cao chất lượng quy hoạch, bổ nhiệm 

cán bộ theo đúng tiêu chuẩn, điều kiện; đẩy mạnh việc tổ chức thí điểm thi tuyển 

một số chức danh lãnh đạo, quản lý. 



4. Tham mưu với UBND tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức, tập trung vào ngoại ngữ, kỹ năng lãnh đạo, chuyên môn 

nghiệp vụ và đào tạo đội ngũ chuyên gia ở trong và ngoài nước; đẩy mạnh các 

chương trình hợp tác đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài để nâng cao chất lượng đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển 

khai các nội dung về cải cách hành chính do Chính phủ, Bộ Nội vụ chỉ đạo; các nội 

dung đề xuất UBND chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị. 

5. Tổ chức thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư 

kiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực Nội vụ. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Sở Nội vụ trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận:    
- UBND tỉnh;               

- Sở KH&ĐT;    (b/c) 

- Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

Trần Văn Hòa 
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