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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ NỘI VỤ 

 

Số:            /BC-SNV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày            tháng           năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác năm 2020,  

phương hướng nhiệm vụ năm 2021 ngành Nội vụ 

 

 Thực hiện Công văn số 6050/BNV-VP ngày 16/11/2020 của Bộ Nội vụ 

về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thuộc lĩnh vực Nội vụ , 

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, 

nhiệm vụ năm 2021 như sau: 

 

Phần I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020 

 

I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC 

 1. Công tác tổ chức bộ máy, biên chế 

- Về sắp xếp, tổ chức bộ máy 

+ Tham mưu, trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến 

Thường trực Tỉnh ủy: Không cổ phần hóa Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học 

và công nghệ; Triển khai Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 

108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ; Tổ chức lại Ban giải phóng 

mặt bằng và phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, Trung 

tâm Nghiên cứu xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp thành Trung tâm Xúc 

tiến đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. 

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

chuyên môn theo kế hoạch số 2177/KH-UBND của UBND tỉnh gồm các sở, 

ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Nội vụ, Tư pháp, Giao thông vận tải, Giáo dục 

và Đào tạo, Y tế; Xây dựng, Thông tin và Truyền thông,Tài nguyên và Môi 

trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Ban Quản lý các khu công nghiệp 

mỗi sở, ngành giảm 01 phòng, riêng Ban Dân tộc giảm 02 phòng. 

+ Thẩm định, trình UBND tỉnh sắp xếp, sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc các sở, ngành qua đó giảm 10 đơn vị. Báo cáo UBND tỉnh 

thành lập mới 01 đơn vị sự nghiệp công lập (cho phép UBND huyện Lập Thạch 

được thành lập Trường Trung học cơ sở Liễn Sơn, xã Liễn Sơn, huyện Lập 

Thạch). Ủy quyền Sở Y tế thành lập Trạm Y tế xã Tân Phú trực thuộc Trung tâm 

Y tế huyện Vĩnh Tường, trên cơ sở tổ chức lại trạm y tế xã Tân Cương và trạm y tế 

xã Phú Thịnh; Cho phép Công ty TNHH giáo dục An Tuệ được thành lập Trung 

tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập An tuệ. 
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+ Tham mưu với UBND tỉnh về xếp hạng các đơn vị sự nghiệp thuộc các 

Sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Giao thông vận tải và Nông 

nghiệp và PTNT, Y tế, Lao động - Thương binh & Xã hội; Đài Phát thanh 

truyền hình tỉnh. 

- Về quản lý, sử dụng biên chế, tinh giản biên chế 

+ Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định giao chỉ tiêu biên chế, số 

lượng người làm việc cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; tham mưu, giúp UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị 

sự nghiệp công lập năm 2021 báo cáo Bộ Nội vụ. Tổng hợp số liệu, báo cáo Bộ Nội 

vụ về biên chế công chức, viên chức; rà soát hợp đồng lao động theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP từ năm 2015 đến năm 2020. Xây dựng báo cáo của UBND tỉnh, dự 

thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về tình hình quản lý và sử dụng biên chế công chức, 

viên chức năm 2020 và kế hoạch giao biên chế năm 2021 trình HĐND tỉnh cuối năm 

2020. Trình Chủ tịch UBND tỉnh điều chuyển chỉ tiêu biên chế viên chức, hợp đồng 

theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của một số đơn vị sự nghiệp các cấp. 

+ Thực hiện Kế hoạch số 6776/KH-UBND ngày 28/10/2015 về sắp xếp 

lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 

2015-2021. Kết quả, số chỉ tiêu biên chế giao hàng năm theo xu hướng giảm 

dần mỗi năm từ 0.9% đến 2,5%, tính đến năm 2020 đã giảm được 8,6% biên 

chế công chức, 5,94%  biên chế sự nghiệp, 6% hợp đồng lao động theo Nghị 

định số 68/2000/NĐ-CP; cắt giảm 1.714 chỉ tiêu so với biên chế được giao 

năm 2015,  trong đó: công chức giảm 155 chỉ tiêu, dạt 8,61%; sự nghiệp giảm 

1.532 chỉ tiêu, đạt 5.94%; hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP giảm 

27 chỉ tiêu, đạt 6% so đảm bảo đạt tỷ lệ tinh giản biên chế theo kế hoạch.  

+ Giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/201và Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 

31/8/2018 của Chính phủ đối với 298  trường hợp (09 công chức cấp tỉnh, 

huyện; 228 viên chức; 56 CBCC cấp xã; 05 hợp đồng theo Nghị định số 

68/CP). Trong đó năm 2020 là 21 trường hợp.  

+ Giải quyết chính sách thôi việc theo nguyện vọng theo Nghị quyết 

31/2017/NQ-HĐND ngày 24/10/2017; 37/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 

của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, giải quyết được 1876 trường hợp (trong đó: Khối 

đảng là 102 trường hợp, cấp xã: 691 trường hợp, cấp huyện 1083 trường hợp). 

Trong đó năm 2020 là 760 trường hợp. 

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

với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến thường trực Tỉnh ủy để ban 

hanh Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của 

Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức và Nghị định 106/NĐ-CP ngày 

10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng làm việc trong đơn  vị sự 

nghiệp công lập. 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; phê duyệt bản mô tả công việc 

và khung năng lực vị trí việc làm Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh. 
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2. Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức 

- Về công tác cán bộ: Trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thông báo nghỉ 

hưu đối với 07 cán bộ lãnh đạo; bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 31 lượtcán bộ 

lãnh đạo; bổ nhiệm lại 11 cán bộ lãnh đạo; kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 03 

lãnh đạo; điều động công tác đối với 15 lãnh đạo sau Đại hội Đảng bộ cấp huyện. 

- Về công tác tuyển dụng: Tham mưu với UBND tỉnh ban hành văn bản 

chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyển dụng 678 giáo viên Tiểu 

học, 120 giáo viên THCS, 915 giáo viên mầm non và tuyển dụng đặc cách 

3.342 giáo viên mầm non đã hợp đồng đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước 

theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ; Tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh 

uỷ ban hành Kế hoạch số 189-KH/TU ngày 13/8/2020 và Kế hoạch số 191-

KH/TU ngày 01/9/2020 về việc khắc phục các tồn tại trong công tác tuyển 

dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Bộ Chính 

trị. Tổng hợp nhu cầu thi tuyển, sát hạch công chức năm 2020 đối với các cơ 

quan hành chính, trình UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đồng ý chủ 

trương để tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện. Bên cạnh đó Sở 

đã tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch xét 

tuyển giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán 

bộ quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ đối 

với 42 chỉ tiêu giáo viên tiểu học, 08 giáo viên THCS và 02 giảng viên Trường Cao 

đẳng Kinh tế - Kỹ thuật. Triển khai thu hút đối với giáo viên giảng dạy môn chuyên 

tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc theo Nghị quyết số 

70/2019/NQ-HĐND ngày 23/10/2019 của HĐND tỉnh. 

- Về công tác tiếp nhận và điều động:  Năm 2020, các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn tỉnh đã thực hiện tiếp nhận và điều động 119 trường hợp theo quy định. 

- Về công tác đánh giá cán bộ công chức: Năm 2020 đã đánh giá, xếp 

loại công tác năm 2019 đối với 26 tập thể lãnh đạo, quản lý và 175 cán bộ lãnh 

đạo, quản lý của 63 cơ quan, đơn vị.  

- Về thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và tổ dân phố: Tham mưu với 

UBND tỉnh xin ý kiến Bộ Nội vụ và quyết định bổ nhiệm ngạch Chuyên viên cao 

cấp và tương đương đối với 02 trường hợp; Thẩm định phương án xếp lương để bổ 

nhiệm ngạch thanh tra viên chính đối với 28 trường hợp; thẩm định tiêu chuẩn, điều 

kiện bổ nhiệm ngạch thanh tra viên đối với 21 trường hợp; thẩm định chuyển xếp 

ngạch lương đối với 67 trường hợp để phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm; quyết 

định nghỉ hưu đối với 13 cán bộ lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND 

tỉnh. Trong năm 2020 thực hiện nâng lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên 

vượt khung đối với 5.148 người; Nâng lương trước thời hạn đối với 1.494 người. 

Thẩm định xét duyệt biên chế quỹ tiền lương hàng quý trong đó thực hiện thí điểm 

xét duyệt biên chế quỹ tiền lương trên máy đối với một số đơn vị. 

3. Công tác đào tạo cán bộ, công chức, viên chức 

- Sở Nội vụ đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tham mưu với Thường 

trực Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 164/KH-TU ngày 20/12/2019 của Tỉnh ủy về 
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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 Kế hoạch 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. Trình UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ theo 

Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh đối với 03 

tiến sĩ, tổng số tiền 120 triệu đồng. 

- 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. Năm 2020 Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các cơ 

sở đào tạo thực hiện tổ chức mở 51 lớp bồi dưỡng thường xuyên cho 5.857 lượt cán 

bộ, công chức, viên chức các cấp (trong đó: Sở Nội vụ chủ trì tổ chức 19 lớp bồi 

dưỡng, với tổng số 3223 lượt người; phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức 32 lớp 

với tổng số 2617 lượt người). Công tác bồi dưỡng hàng năm giúp cán bộ, công 

chức, viên chức được trang bị, cập nhật thêm kiến thức chuyên môn nghiệp vụ mới, 

tích lũy thêm kinh nghiệm xử lý các tình huống trong thực tế. Ngoài ra, Sở Nội vụ 

đã phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức 03 lớp bồi dưỡng kiến thức an ninh 

quốc phòng đối tượng 3 cho 253 cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Tiếp tục 

thực hiện, triển khai việc lấy phiếu đánh giá chất chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đối 

với học viên lớp bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 

29/12/2017 của Bộ Nội vụ quy đinh về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức (đã tiến hành khảo sát 1.360 phiếu điều tra). 

4. Công tác xây dựng chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính 

Thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực xây dựng chính quyền như: Tổ 

chức và hoạt động của HĐND, UBND tỉnh; quản lý địa giới hành chính; sáp 

nhập các xã, thôn, tổ dân phố đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; xây dựng Đề 

án thành lập thị trấn trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ trình Chính phủ và 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định, cụ thể:  

 - Tham mưu với UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bầu, miễn nhiệm thành viên 

UBND tỉnh đối với Thủ trưởng các cơ quan: Sở Nội vụ, Sở Công Thương, Sở 

Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh, 

Sở Xây dựng; Trình Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn kết quả bầu 02 Chủ tịch, 10 

Phó Chủ tịch UBND của các huyện, thành phố; phê chuẩn miễn nhiệm 02 Phó 

chủ tịch UBND cấp huyện; Trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 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 khoá XV 

và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Xây dựng hồ sơ Đề án 

báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết tán thành chủ trương 

thành lập thị trấn Kim Long thuộc huyện Tam Dương, thị trấn Tam Hồng thuộc 

huyện Yên Lạc, phường Định Trung thuộc thành phố Vĩnh Yên; tham mưu với 

UBND tỉnh ban hành các văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị giải quyết các tồn 

tại, vướng mắc liên quan đến địa giới hành chính: Khôi phục mốc địa giới tại Núi 
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Đinh; giữa xã Ngọc Thanh với xã Thành Công (thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên); ký pháp lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính giữa xã An Tường, xã Lý 

Nhân, huyện Vĩnh Tường.  

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

10/01/2020 của 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 sáp nhập thôn, tổ dân phố: Tham mưu với UBND tỉnh trình HĐND 

tỉnh ban hành Nghị quyết về sắp xếp, sáp nhập 274 thôn, tổ dân phố không 

đảm bảo tiêu chuẩn để thành lập 131 thôn, tổ dân phố; giảm 143 thôn, tổ dân 

phố so với năm 2017. 

 5. Công tác cải cách, hành chính 

- Về công tác tham mưu, triển khai văn bản: 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 UBND tỉnh ban hành cá 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 về việc ban hành Kế hoạch sử dụng kinh phí CCHC 

năm 2020; Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 ban hành Kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020; Quyết định 

số 3392/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch 

kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông tỉnh Vĩnh Phúc năm 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 cơ 

quan hành chính nhà nước. 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 giúp UBND tỉnh ban hành Báo cáo tự 

đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính do Trung ương đánh giá. 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 



6 

 

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.  

- Về duy trì Chỉ số Hiệu quả Quản trị và hành chính công (PAPI): Đã 

tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoach số 3634/KH-UBND ngày 

24/5/2018 về việc nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh 

Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2021 và Công văn số 3359/UBND-TH1 ngày 

14/5/2019 về việc tăng cường thực hiện, cải thiện Chỉ số PAPI của tỉnh năm 

2019 và những năm tiếp theo. Kết quả: Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính 

công (PAPI) năm 2019 đạt 44,52/80 điểm, xếp thứ 18/63 tỉnh, thuộc nhóm có 

điểm số trung bình cao. Căn cứ vào kết quả công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và 

hành chính công cấp tỉnh năm 2019, Sở Nội vụ đã ban hành báo cáo số 62/BC-

SNV ngày 18/5/2020 về kết quả Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công 

năm 2019, đồng thời tham mưu với UBND tỉnh ban hành văn bản số 

3903/UBND-TH3 ngày 26/5/2020 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao để nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và 

Hành chính công năm 2020.  

 - Về công tác tuyên truyền, tập huấn về cải cách hành chính: Thực hiện 

Kếhoạch số 132/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh 

Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2020, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-

SNV ngày 22/01/2020 tuyên truyền và tập huấn về công tác CCHC năm 2020;  

Kết quả năm 2020, Sở Nội vụ phối hợp tuyên truyền với 09 cơ quan có chức năng 

tuyên truyền trong tỉnh; 03 cơ quan báo chí Trung ương thực hiện tuyên truyền về 

công tác cải cách hành chính. Điểm nổi bật trong năm 2020 Sở Nội vụ đã phối 

hợp với Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc tổ chức hội thi thanh niên Vĩnh phúc chung tay cải 

cách hành chính, phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tọa đàm cải cách 

hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tổ chức 02 lớp tập huấn cho trên 

500 CB,CCVC đảm nhiệm công tác CCHC. Thông qua công tác thông tin, tuyên 

truyền, tập huấn đã giúp người dân và doanh nghiệp được tiếp cận các chính 

sách mới về CCHC, nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của nhân dân. 

6. Công tác dân vận chính quyền, bình đẳng giới và cán bộ nữ: 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 các 

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

2020; các văn bản chỉ đạo và báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 114-KL/TU 

ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về “Nâng cao hiệu quả 

công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Xây dựng báo cáo của Ban Cán 

sự UBND tỉnh về kết quả thực hiện năm “dân vận khéo” tỉnh vĩnh Phúc năm 2020. 

Xây dựng báo cáo số 234/BC-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh báo cáo 

Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 515/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ 

cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020. 

7. Công tác thanh niên, an toàn khu: Tham mưu với UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch tổng kết Chiến lược, Chương trình phát triển thanh niên tỉnh 
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Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020;Trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 263/BC-

UBND ngày 12/10/2020 Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh 

niên Việt Nam và Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 

2011-2020.Tham mưu, ban hành các 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. 

8. Công tác quản lý Hội và Tổ chức phi chính phủ: Tham mưu, trình 

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến nhân sự chủ chốt và ban hành văn bản 

thông báo tổ chức Đại hội, nhân sự chủ chốt với 09 tổ chức hội cấp tỉnh. Trình 

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, 

chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Điều lệ (sửa đổi, bổ sung), Quy chế tổ chức, 

hoạt động đối với 06 tổ chức Hội; công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học 

tỉnh, cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Qũy khuyến tài tỉnh. Sở Nội 

vụ phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) đối với 04 tổ chức Hội; giải thể 02 tổ 

chức Hội (Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh, Hội Nuôi ong tỉnh). 

 II. LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

- Sở Nội vụ đã tham mưu với UBND tỉnh, Hội đồng 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: Ngay từ đầu năm tham mưu UBND tỉnh 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; Tỉnh tiếp tục phát 

động 04 phong trào thi đua với nội dung: “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng 

nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước 

chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công 

chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”….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. Đặc biệt năm 2020, ngành đã tham 

mưu giúp UBND tỉnh tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh 

Phúc lần thứ V (2020-2025). 

- Công tác xét duyệt khen thưởng được ngành thực hiện theo đúng các quy 

định của Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn có liên quan, kết quả  toàn ngành 

đã thẩm định hồ sơ, đề nghị UBND tỉnh khen thưởng và trình Nhà nước, Chính phủ 

ra quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân với kết quả như sau: Chủ tịch 

nước phong tặng danh hiệu anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho 01 tập thể; tặng 

Huân chương các loại cho 06 tập thể, 01 cá nhân; chính phủ tặng Cờ thi đua xuất 

sắc cho 01 tập thể; tặng Bằng khen cho 14 cá nhân. UBND tỉnh tặng Cờ thi đua 

xuất sắc cho 67 tập thể; danh hiệu tập thể laođộng xuất sắc (Đơn vị quyết thắng) 
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cho 100 tập thể; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 60 cá nhân; Bằng khen cho 

284 tập thể và 724 cá nhân; truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng” cho 05 bà mẹ, tiếp tục thẩm định 11 bộ hồ sơ đề nghị tặng Huân 

chương độc lập hạng Ba cho các gia đình có nhiều liệt sỹ; Tặng huy hiệu “Vì sự 

nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc” cho 274 cá nhân đã có nhiều đóng 

góp cho sự nghiệp phát triển tỉnh Vĩnh Phúc.  

III. LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO  

Sở Nội vụ đã chủ động tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, triển 

khai công tác quản lý về tín ngưỡng tôn giáo: tham mưu với UBND tỉnh 18 văn 

bản; Sở Nội vụ ban hành 135 văn bản; Ban Tôn giáo ban hành 155 văn bản. 

Phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức tôn giáo liên quan xem xét, giải quyết 

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

vướng mắc liên quan đến đất đai; tăng cường thăm hỏi, động viên chức sắc, 

chức việc, tín đồ tôn giáo, người đại diện cơ sở các tín ngưỡng trong dịp lễ 

trọng, tết nguyên đán, đồng thời tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của chức sắc, chức 

việc, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. 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. Thành 

lập đoàn kiểm tra hoạt động quản lý tôn giáo với 02 huyện (huyện Vĩnh Tường, 

Yên lạc); tiếp nhận và phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan giải quyết 

24 lượt đơn thư của công dân có nội dung liên quan đến sinh hoạt, hoạt động, 

đất đai, tín ngưỡng, tôn giáo. Báo cáo tổng kết Kế hoạch 5262/KH-UBND ngày 

05/8/2016 của UBND tỉnh về công tác đối với đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2016-2020; Báo cáo kết quả thực hiện chính sách pháp luật về Tín ngưỡng, 

tôn giáo trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến nay; Báo cáo kết quả 03 năm thực 

hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 26-

CT/TW ngày 24/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban chấp hành Trung ương về công tác 

tôn giáo từ năm 2008 đến nay. Nhìn chung trong thời gian qua tình hình tín 

ngưỡng, tôn giáo ổn định góp phần ổn định an ninh chính trị của tỉnh. 

IV. LĨNH VỰC VĂN THƯ, LƯU TRỮ 

Sở Nội vụ đã tham mưu với UBND tỉnh xây các văn bản, chỉ đạo về công 

tác văn thư, lưu trữ: 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 

việc ban hành danh mục các cơ quan là nguồn nộp lưu tài liệu lưu trữ vào 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; Kế hoạch số 

06/KH-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ năm 

2020; Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về 

việc triển khai thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các sở, ban, ngành, 
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UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2022 

(phân kỳ năm 2020); Dự thảo quyết định ban hành quy chế quản lý công tác văn 

thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

Tiếp tục tổ chức triển khai Dự án số hóa tài liệu Lưu trữ lịch sử theo kế hoạch. 

Kết quả: hoàn thiện công tác hệ thống hóa các Biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu 

đưa vào Lưu trữ lịch sử đối với các cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu từ năm 

2002 - 2020 với tổng số 49 biên bản; thực hiện xuất 1.879 hồ sơ phục vụ Dự án số 

hóa tài liệu Lưu trữ lịch sử; Scan, nhập tài liệu vào phần mềm số hóa, biên mục: 

3.798 hồ sơ;  xác định giá trị tài liệu 671 hồ sơ; danh mục tài liệu loại gồm 623 

văn bản trùng thừa, hết giá trị, tài liệu phô tô; nhập 48 mục lục và nhập hồ sơ, tài 

liệu của Ban Thi đua khen thưởng: 309 hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ về Lưu trữ lịch sử: 

353 hồ sơ. Tổ chức phục vụ khai thác sử dụng tài liệu Lưu trữ Lịch sử cho 69 tổ 

chức, cá nhân với tổng số 283 hồ sơ gồm 6.929 trang tài liệu và 96 bản vẽ.  

V. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA VÀ PHÁP CHẾ, GIẢI 

QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI  

- Về công tác thanh tra: Ngày 13/12/2019 Sở Nội vụ đã ban hành Quyết 

định số 431/QĐ-SNV về phê duyệt Kế hoạch thanh tra công tác Nội vụ năm 

2020. Kết quả, năm 2020 thanh tra 02 cuộc đối với công ty TNHH MTV 

Thủy lợi Liễn Sơn và Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ. 

 - Về công tác kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ: Thực hiện 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: Đoàn kiểm tra 

trách nhiệm thực thi công vụ đã tiến hành kiểm tra 41 cơ quan, đơn vị 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 trên địa bàn tỉnh. 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. 

 - Về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo: Thực hiện tiếp nhận, 

phân loại xử lý đơn, giải quyết kịp thời, chuyển đơn, đúng pháp luật các kiến 

nghị của công dân.Năm 2020, Sở Nội vụ đã nhận được 33 đơn, trong đó 14 

đơn đề nghị, kiến nghị, 07  đơn khiếu nại, 12 đơn tố cáo đã được giải quyết 

kịp thời theo đúng quy định. 

 - Về công tác pháp chế: Đã ban hành các kế hoạch về công tác tư pháp để 

triển khai phù hợp với đặc điểm, tình hình và nhiệm vụ chính trị của ngành: Kế 

hoạch số 06/KH-SNV ngày 04/02/2020; Kế hoạch số 11/KH-SNV ngày 

13/02/2020; Kế hoạch số 12/KH-SNV ngày 13/02/2020; Kế hoạch số 23/KH-

SNV ngày 23/3/2020; Kế hoạch số 26/KH-SNV ngày 30/3/2020. Công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật, công tác thi hành pháp luật, công tác kiểm tra rà soát 

văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện hiệu quả đúng quy định. Năm 2020, 
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Sở Nội  vụ đã tiến hành rà soát văn bản quy  phạm pháp luật, thuộc lĩnh vực Nội 

vụ, cụ thê: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu  lực thi hành gồm:  

44 văn bản (12 quyết định của UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ; 32 văn bản hết 

hiệu lực một phần); Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi 

hành gồm: 104 văn bản (07 Nghị quyết của HĐND tỉnh, 95 quyết định của  

UBND tỉnh và 02 chỉ thị của UBND tỉnh); Danh mục đề nghị bãi bỏ gồm: 12 

quyết định của  UBND tỉnh; Danh mục văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ 

sung, đề nghị thay thế: 05 quyết định của UBND tỉnh. Và mở 06 lớp tập huấn, 

tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy 

và công tác dân số kế hoạch hóa gia đình cho 441 lượt công chức, viên chức 

ngành Nội vụ. 

 VI. ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm 

Nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh 

trong thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh và sự phối hợp chặt 

chẽ của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố. Tập thể lãnh đạo Sở 

Nội vụ luôn bám sát Chương trình, Kế hoạch, Chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, 

UBND tỉnh và công tác trọng tâm của Bộ Nội vụ, chủ động tổ chức triển khai 

thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành vì 

vậy, trong năm 2020, Sở Nội vụ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

 - Việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực 

hiện theo Đề án số 01- ĐA/TU, Chương trình hành động của Tỉnh uỷ 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.  

 - Công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức hội được cơ quan, đơn vị, 

địa phương thực hiện theo quy định; trách nhiệm quản lý của cơ quan nhà nước 

được xác định rõ theo phân công, phân cấp; đồng thời, có sự giúp đỡ, phối hợp 

và hướng dân các tổ chức hội hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ và quy 

định của pháp luật.  

 - Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiều đổi mới, đạt kết 

quả tích cực. Triển khai thực hiện đúng các quy định về công tác cán bộ theo các 

văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh về xây dựng đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức; đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, 

cá nhân người đứng đầu trong thực hiện các quy trình về công tác cán bộ theo 

phạm vi quyền hạn được phân công, phân cấp, đảm bảo nguyên tác tập trung 

dân chủ. Công tác tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá, 

giải quyết chế độ chính sách của cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện 

kịp thời đúng quy định. Đặc biệt đã tổ chức thí điểm cách tuyển chọn lãnh đạo, 

quản lý bằng hình thức thi tuyển. 

 - Công tác cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tạo sự 

chuyển biến rõ rệt; Bộ phận một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được duy trì, 

nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ 

chức theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện. 
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 - Công tác quản lý về tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản ổn định, quyền tự do tín 

ngưỡng, tôn giáo của người dân được đảm bảo ngày càng tốt hơn, phát huy được 

nguồn nhân lực của tôn giáo trong đời sống xã hội; mối quan hệ giữa nhà nước, 

chính quyền các cấp với tổ chức tôn giáo gắn bó hơn; tập trung xử lý, giải quyết 

các vụ việc tôn giáo nảy sinh trong thực tiễn, do đó tình hình tôn giáo cơ bản ổn 

định, đồng báo có đạo yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước. 

 - Công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức 

và nâng cao chất lượng; các phong trào thi đua được tuyên truyền, phổ biến và 

cán bộ, công chức, viên chức tích cực hưởng ứng; công tác văn thư, lưu trữ từng 

bước đi vào nền nếp và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm được thực hiện thường 

xuyên, kịp thời; công tác thông tin, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của 

các cấp có thẩm quyền được chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. 

2. Tồn tại, hạn chế 

- Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp 

công lập của tỉnh được Bộ Nội vụ giao, thẩm định giảm hàng năm, nên chưa đáp 

ứng đủ nhu cầu, do vậy rất khó khăn trong quản lý và sử dụng.  

- Chưa ban hành được cơ chế chính sách trọng dụng nhân tài, thu hút sinh 

viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có trình độ, năng lực 

chuyên môn ao, đội ngũ chuyên gia về tỉnh công tác. 

- Thực hiện nhiệm vụ về thanh tra công tác Nội vụ còn ít; tổ chức một số 

lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức còn chậm so với kế hoạch đề ra. 

- 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.  

- Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, Ban Trị 

sự Giáo hội Phật giáo cấp tỉnh, cấp huyện trong công tác tham mưu, giải quyết các 

vụ việc tồn tại liên quan đến tôn giáo có lúc, có nơi còn chậm, một số vụ việc kéo 

dài chưa được giải quyết dứt điểm; có nơi, có lúc chưa làm tốt việc tuyên truyền, 

vận đồng nên vẫn xẩy ra việc tập trung đông người khiếu kiện vượt cấp. 

3. Nguyên nhân 

  - Biên chế công chức, số lượng người làm việc do Bộ Nội vụ giao, thẩm 

định giảm hàng năm, do vậy rất khó khăn trong việc bố trí biên chế cho các cơ 

quan, đơn vị, địa phương; đặc biệt đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương có số 

lượng biên chế thấp hoặc biên chế của ngành Giáo dục, Y tế hiện đang còn thiếu 

so với định mức quy định. 

- Sở Nội vụ đã hoàn thành việc xây dựng dự thảo Nghị quyết ban hành 

chính sách trọng dụng nhân tài, tuy nhiên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

Vĩnh Phúc có ý kiến chờ Chính phủ ban hành khung chính sách trụng dụng và 
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đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ để làm căn cứ ban 

hành Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

- Năm 2020, là năm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 

2020-2025. Đồng thời, trước tình hình diễn biến phước tạp của dịch bệnh 

(Covid-19). Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch (Covid-19) trên địa bàn tỉnh, 

Sở Nội vụ thực hiện giảm số cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát, lùi thời gian mở 

các lớp bồi dưỡng để tập trung, chỉ đạo việc phòng chống dịch bệnh (Covid-19). 

 - Chính quyền địa phương một số nơi chưa kịp thời phát hiện vụ việc tôn 

giáo trên dịa bàn; có vụ việc chưa xem xét giải quyết đầy đủ, thấu đáo theo đúng 

chức năng, thẩm quyền được giao. 

- 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 CÔNG TÁC NĂM 2021 

 
[ơ 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2021 

1. Sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các Chỉ thị, Nghị 

quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 

các quy định của Chính phủ và chủ trương của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh 

giản biên chế nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 49-

CT/TU ngày 30/01/2018; số 54-Ctr/TU ngày 12/3/2018 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. Thực hiện rà soát sắp xếp 

lại cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị 

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

Chính phủ; sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ. 

 - Trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giao biên chế công 

chức, số lượng người làm việc, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 

năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định. Tổng hợp quyết 

định phân bổ biên chế, hợp đồng của các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2021;  

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch biên chế năm 

2022 (theo biểu mẫu); tổng hợp, xây dựng các Kế hoạch của UBND tỉnh báo cáo 

Bộ Nội vụ về biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập năm 2022. 
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- Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt vị trí việc làm các cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 

của Chính Phủvề vị trí việc làm và biên chế công chức và Nghị định số 106/NĐ-CP 

ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vi trí việc làm và số lượng người làm việc trong 

đơn vị sự nghiệp công lập. Thẩm định và phê duyệt bản mô tả, khung năng lực vị trí 

việc làm của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo thẩm quyền. 

2. Công tác xây dựng chính quyền và công tác cải cách hành chính 

- 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. Đánh giá xếp loại chính quyền cơ sở theo quy định. 

Xây dựng đề án thành lập phường, thị trấn đối với các xã đủ tiêu chuẩn theo quy 

định. Quản lý địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh, giải quyết vướng mắc địa giới 

hành chính, quản lý hồ sơ, bản đồ địa giới, mốc, địa giới hành chính của tỉnh theo 

quy định. Tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội 

khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Tham mưu với 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 xa, thôn, tổ dân phố theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP 

ngày 24/4/2019 của Chính phủ. 

- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính 

giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; Trình UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn tỉnh năm 2021. Xây dựng Dự án phần mềm chấm điểm chỉ số 

cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.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). 

3. Công tác cán bộ, công chức, viên chức 

- Tham mưu với UBND tỉnh về việc sửa đổi 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. 

- Tham mưu với UBND tỉnh ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch thi 

tuyển công chức; Kế hoạch sát hạch công chức năm 2021. Xây dựng Đề án thi 

nâng ngạch, thăng hạng lên ngạch chuyên viên và tương đương. 

- Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về 

cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Tham mưu với UBND tỉnh kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành 

Nội vụ giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến 2035 theo Chương trình phát triển 

nguồn nhân lực Ngành Nội vụ. 
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- Tiếp tục 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 thu hút, trọng 

dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 - 2025. 

4. Công tác quản lý Hội và tổ chức phi chính phủ: Tăng cường, nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hội quần chúng. Thực hiện 

rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tổ chức, hoạt 

động theo đúng Điều lệ, tuân thủ pháp luật; đổi mới nội dung, phương thức và 

nâng cao chất lượng hoạt động. Thực hiện các nhiệm vụ của cong tác quản lý 

hội,  hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức hội,  tổ chức Đại hội nhiệm kỳ theo quy 

định; kiểm tra hoạt động một số tổ chức hội trên địa bàn tỉnh. 

5. Công tác nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và 

đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức: Tham mưu với UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ; 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. 

6. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: Tham 

mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức năm 2021; giai đoạn 2021-205. Nghiên cứu, đánh giá chất lượng nội 

dung bồi dưỡng theo đúng Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của 

Bộ Nội vụ; làm tốt vai trò cơ quan chủ trì bồi dưỡng xây dựng chương trình bồi 

dưỡng theo hướng, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng theo nhu cầu; kỹ năng 

theo hướng cầm tay chỉ việc, tránh tối thiểu việc trùng lặp nội dung bồi dưỡng. 

7. Lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo: Tham mưu triển khai thực hiện có 

hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo theo kế hoạch số 

156/KH-UBND ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh về thực hiện công tác quản lý 

nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021 và theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao; công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác thanh tra, kiểm tra, giải 

quyết đơn thư khiếu nại của công dân liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn 

giáo. Tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng quà, chúc mừng tổ chức, chức sắc, chức việc, 

nhà tu hành các tôn giáo; người đại điện, thành viên Ban quản lý cơ sở tín 

ngưỡng nhân dịp Tết Nguyên đán, lễ trọng của  tôn giáo, tín ngưỡng; tập huấn, 

tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và công tác 

bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026 đến chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo, người đại diện, thành viên 

Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng.  

8. Lĩnh vực văn thư, lưu trữ: Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực 

hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2021; kế hoạch kiểm tra công tác 

văn thư, lưu trữ năm 2021 và Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra; kế hoạch về 

triển khai thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân 
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dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2022 (phân kỳ 

năm 2021). Tiếp tục thực hiện số hóa Tài liệu tại  Lưu trữ lịch  sử tỉnh. 

9. Lĩnh vực Thi đua khen thưởng: Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ 

thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác 

thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 13/8/2014 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen 

thưởng; thực hiện đúng quy định của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản 

hướng dẫn thi hành của Trung ương, của tỉnh. Tổ chức thực hiện các phong trào 

thi đua, nhất là phong trào thi đua của tỉnh phát động như: xây dựng nông thôn 

mới; “cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh 

nghiệp Vĩnh phúc hội nhập và phát triển”; “cán bộ công chức, viên chức thi đua 

thực hiện văn hóa công sở”. 

 II. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Một số giải pháp thực hiện 

 Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, cần thực hiện 

tốt một số giải pháp chính sau đây: 

- 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; và các 

văn bản liên quan đến các lĩnh vực thuộc ngành Nội vụ: Chỉ thị số 45-CT/TW 

của Bộ Chính trị và Chỉ thị 01-CT/TW ngày 26/11/2020 của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc 

về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 

17/4/2015 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Nghị 

quyết số19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 

25/10/2017; Nghị quyết số 26- NQ/TW, 27- NQ/TW, 28 - NQ/TW của Ban chấp 

hành Trung ương và  các Nghị quyết Trung ương 8 của BCH Trung ương; Nghị 

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

Chính phủ; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ.... 

 - Chú trọng công tác chính trị, tư tưởng; quán triệt đầy đủ tinh thần và 

nội dung các Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước; tranh thủ sự  lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp 

của các cấp, các ngành để tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được 

giao. Tăng cường giáo dục công chức, viên chức và người lao động về nhận 

thức tinh thần chủ động sáng tạo; đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh 

đạo, cá nhân người đứng đầu trong thực hiện các quy trình về công tác cán bộ 

theo phạm vi quyền hạn được phân công, phân cấp, đảm bảo nguyên tác tập 

trung dân chủ; chú trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh.  

- 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. 
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- 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. 

- 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.  

- Thường xuyên kiểm tra nắm bắt việc triển khai, thực hiện công tác thi 

đua, khen thưởng tại cơ sở. Kịp thời tuyên truyền, tập huấn 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. 

- 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. 

2. Kiến nghị, đề xuất 

2.1. Đề nghị Chính phủ: Xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 

về việc quy định hội có tính chất đặc thù; số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 

về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên 

trách tại các hội. 

2.2. Đề nghị Bộ Nội vụ:  

- Sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-

CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức; 

Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm 

và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Ban hành các Thông tư hướng dẫn có liên quan để các địa phương có cơ 

sở thực hiện việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện ngay sau khi Chính phủ ban hành 

Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo 

Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 

14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 

24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Hướng dẫn cụ thể việc sắp xếp các hội quần chúng theo tinh thần Kết 

luận số 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng, 
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Thông báo số 158-TB/TW, ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 

hiện Kết luận số 102-KL/TW về hội quần chúng trong tình hình mới. 

 Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 2020 và phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2021, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ; 

- Tỉnh ủy; 

- HĐND tỉnh;    

- UBND tỉnh;    (b/c)       

- Sở KH&ĐT; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc; 

- Lưu: VT, VP.    

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

                

 

 

                                        

Trần Văn Hòa  
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