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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 
 

Số:          /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

             Vĩnh Phúc, ngày     tháng    năm 2021 

 

THÔNG BÁO  

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về một số nhiệm vụ của ngành Nội vụ đ ể 

thực hiện Đề án tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, 

nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước giai đoạn 2021 -2025 

 

 Ngày 08/9/2021 Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, cùng các Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh dự họp làm việc với Sở Nội vụ nghe báo cáo về môṭ số nhiêṃ vu ̣troṇg tâm 

ngành Nội vụ để thực hiện Đề án tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các 

nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước giai đoạn 2021 -2025. Tham dự 

Hội nghị có Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào 

tạo, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, tập thể Lãnh đạo Sở Nội vụ, 

lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ; 

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản :  số 262/TB-UBND ngày 

31/12/2020, số 5301/UBND-TH1 ngày 02/7/2021, số 5803/UBND-TH1 ngày 

16/7/2021, Sở Nôị vu ̣đã báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất môṭ số nhiêṃ vu ̣troṇg 

tâm ngành Nôị vu ̣còn lại năm 2021 (Báo cáo số 145/BC-SNV ngày 20/08/2021 của 

Sở Nội vụ); 

Sau khi nghe Sở Nội vụ báo cáo và ý kiến phát biểu của các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị. Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo 

giao nhiệm vụ cho ngành Nội vụ, như sau: 

1. Triển khai thực hiện nhiệm vụ ngành Nội vụ năm 2021, Chủ tịch UBND 

tỉnh đã có chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 262/TB-UBND ngày 31/12/2020, sau 09 

tháng thực hiện đã có một số chuyển biến trong công tác tham mưu đề xuất UBND 

tỉnh chỉ đạo, thực hiện tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV, 

Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chỉ đạo thực hiện Nghị 

định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP, Nghị định số 159/2020/NĐ-CP; đề xuất ban hành Chỉ thị số 01 /CT-

UBND ngày 05/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường thực hiện nghiêm kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ đối với cán bộ, công 

chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; ban hành công văn số 6876/UBND-TH1 ngày 

11/8/2021 về triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức năm 2021, trong đó chỉ đạo mỗi sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố thành 

lập 01 Ban Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đề xuất Bộ Nội vụ 

đồng ý về sử dụng biên chế viên chức đối với các đơn vị tự chủ 100% kinh phí; thực 

hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị 
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quyết số 06/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 về môṭ số chính sách xây dưṇg đôị ngũ trí 

thức và thu hút, trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025...; 

2. Tuy nhiên, bên cạnh những việc làm được vẫn còn tồn tại, hạn chế và 

những vấn đề đặt ra chưa được khắc phục, nghiên cứu để hoàn thiện về cơ chế 

quản lý để hoạt động của các ngành và lĩnh vực đi vào chiều sâu, nâng cao chất 

lượng hơn nữa, trong việc thực hiện các Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định 

số 120/2020/NĐ-CP, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, Nghị định số 159/2020/NĐ-

CP; việc ban hành quy định về văn minh công sở, đạo đức công vụ, văn hóa giao 

tiếp, văn hóa công sở theo quy định của Luật cán bộ công chức; công tác kiểm tra, 

thanh tra công vụ nhằm nâng cao tinh thần thái độ, trách nhiệm liên quan đến đạo 

đức công vụ, khắc phục bè phái, mất đoàn kết, sử dụng tài sản, công sản không 

đúng, lợi dụng, lạm dụng chức vụ quyền hạn trong thực thi công vụ....những tồn 

tại này Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo ngay từ đầu năm tại Thông báo kết luận số 

262/TB-UBND ngày 31/12/2020. 

3. Về môṭ số nhiêṃ vu ̣còn lại của ngành Nôị vu ̣năm 2021 

(1) Khẩn trương khắc phục ngay tồn tại, hạn chế và những vấn đề đặt ra nêu 

trên, để thực hiện hoàn thành các nội dung chưa làm được tại Thông báo kết luận 

số 262/TB-UBND ngày 31/12/2020; trong đó nghiên cứu tham mưu thực hiện các 

Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP, Nghị định số 159/2020/NĐ-CP theo quy định nhưng phải phù 

hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế- xã 

hội của tỉnh. 

(2) Rà soát lại chức năng nhiệm vụ, thưc̣ hiêṇ không giao biên chế cho các 

đơn vi ̣ sư ̣nghiêp̣ đa ̃tư ̣chủ hoàn toàn và sử duṇg số lươṇg chỉ tiêu biên chế này để 

bổ sung cho sư ̣nghiêp̣ giáo duc̣ và đào taọ , sư ̣nghiêp̣ y tế do ngân sách nhà nước 

đảm bảo, sư ̣nghiêp̣ khác phuc̣ vu ̣cho công tác quản lý nhà nước.  

(3) Chuẩn bị báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, số 

lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022, phương 

hướng nhiệm vụ năm 2023. 

(4) Chuẩn bị xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao, bồi dưỡng, đào tạo lại 

cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 (Chú ý: Giao cho các Sở, ban ngành và 

UBND các huyện, thành phố thành lập Ban chỉ đạo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng 

đội ngũ báo cáo viên và thực hiện đào tạo, đào tạo lại để mỗi cán bộ, công chức, 

viên chức thuộc cơ quan, đơn vị ít nhất 02 lần/năm, trong đó 01 lần thuê giảng 

viên bên ngoài, 01 lần do lãnh đạo hoặc báo cáo viên Sở ngành; 01 năm ít nhất 

kiểm tra kiến thức 01 lần, như: Quản lý nhà nước, Luật cán bộ công chức, chuyên 

ngành...);  

Khuyến khích tự học tập, tự đào tạo; mỗi cơ quan là một cơ sở đạo tạo, 

giảng viên là người lãnh đạo quản lý trực tiếp, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm, tổ 
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chức nghiên cứu biên soạn giáo trình phù hợp; cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý 

cán bộ, công chức, viên chức phải xây dựng chương trình, kế hoạch đạo tạo và bồi 

dưỡng; có trách nhiệm đào tạo theo chiều dọc (Lãnh đạo Sở, ngành là giảng viên 

đào tạo, bồi dưỡng cho lãnh đạo phòng, ban; lãnh đạo phòng ban là giảng viên 

đào tạo, bồi dưỡng cho tổ và nhân viên....). 

(5) Tham mưu đề xuất ban hành Kế hoạch điều chỉnh thực hiện Nghị quyết 

số 10-NQ/TU ngày 20/11/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng 

đội ngũ tri thức và trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 -2025.  

(6) Chuẩn bị xây dựng kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2022, trong đó tập 

chung vào kiểm tra việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh giao trong Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch, Thông báo kết luận. 

(7) Nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh ban hành quy chế văn hóa công sở để 

thực  hiện Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 18/05/2019 của Bộ Nội vụ về kế 

hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của TTgCP về Đề án văn 

hóa công sở. 

(8) Nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg 

ngày 02/09/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình 

tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030. 

UBND tỉnh thông báo để Sở Nội vụ và các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh; 

UBND các huyện, thành phố biết thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TTTU, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thánh phố; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- CV NCTH VP UBND tỉnh; 

- Lưu VT. 
 

    TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phan Thế Huy 
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