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BÁO CÁO 

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và chuyển ngạch đối với công chức, 

 viên chức tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 
_______________________ 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 3077/KH-SNV ngày 30/10/2020 của Sở Nội vụ 

kiểm tra công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và chuyển ngạch đối với công chức, 

viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện như sau: 
 

I. Đặc điểm, tình hình đơn vị  

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận là cơ quan thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về: Chương 

trình, kế hoạch công tác; kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, cấp huyện và cấp xã; tổ chức, quản lý và 

công bố các thông tin chính thức về hoạt động của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh; đầu mối Cổng Thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông 

tin hành chính điện tử chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh; quản lý công báo và phục vụ các hoạt động chung của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý văn thư - 

lưu trữ và công tác quản trị nội bộ của Văn phòng. 

 2. Những thuận lợi, khó khăn 

a) Về thuận lợi: 

- Trong Đảng bộ có các đồng chí đảng viên là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, 

Tỉnh ủy viên, thành viên UBND tỉnh đang sinh hoạt trực tiếp nên thường xuyên 

được quan tâm, chỉ đạo kịp thời.  

- Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh, Đảng uỷ khối 

các cơ quan tỉnh về đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

Đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong Đảng bộ có lập trường tư 

tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo chuyên sâu về 

chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị; bên cạnh, luôn có sự phối hợp chặt chẽ, 

hiệu quả giữa cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể vì mục tiêu xây dựng cơ 

quan, Đảng bộ ngày càng vững mạnh. 



 

b) Khó khăn: 

Là cơ quan tham mưu tổng hợp giúp UBND tỉnh chỉ đạo điều hành trên tất 

cả các lĩnh vực đời sống xã hội, với yêu cầu nhiệm vụ cấp bách, khối lượng 

công việc rất lớn và thường xuyên phát sinh tăng; một số đảng viên trẻ, thiếu 

kinh nghiệm thực tiễn, một bộ phận thường xuyên đi công tác, học tập nên đã 

ảnh hưởng nhất định đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Niên độ báo cáo: Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/10/2020. 

1. Về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại  

a) Bổ nhiệm: 

- Tổng số công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của cơ 

quan, đơn vị đến thời điểm 31/10/2020 (Các chức danh do Thủ trưởng cơ quan, 

đơn vị bổ nhiệm): 09; chức danh do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm: 01 Phó 

chánh Văn phòng, 01 Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 

01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc Nhả khách trực thuộc Văn phòng). 

- Số lượng cụ thể công chức, viên chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý trong giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/10/2020 (số lượng các 

chức danh được bổ nhiệm như: Trưởng, Phó Trưởng phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc 

cơ quan, đơn vị; các trường hợp được bổ nhiệm khác được hưởng phụ cấp chức vụ 

lãnh đạo, quản lý): 

+ 03 Trưởng phòng: Phòng Kinh tế - Tổng hợp, Phòng Văn xã - Ngoại vụ và 

Phòng Hành chính  - Quản trị. 

+ 06 Phó trưởng phòng: Phòng Kinh tế - Tổng hợp, Phòng Văn xã – Ngoại vụ 

và Phòng Hành chính - Quản trị. 

+  01 Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  trực thuộc Văn 

phòng UBND tỉnh. 

 - Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm của từng chức danh lãnh đạo:  

 Về tiêu chuẩn và điều kiện đối với từng chức danh lãnh đạo đối với các 

chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng, đơn vị đều đảm bảo theo quy định về lý 

luận chính trị, trình độ chuyên môn. 

 - Trình tự, thủ tục bổ nhiệm đối với từng chức danh lãnh đạo:   

 - Ban hành Kế hoạch số 1393/KH-VPUB ngày 07/5/2018 triển khai thực 

hiện theo Kế hoạch số 110-KH/BCS ngày 30/3/2018 của Ban Cán sự đảng Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 21/02/2018 của Tỉnh ủy về 

thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 

thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Quyết định số 154/QĐ-

UBND ngày 18/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án kiện toàn tổ 

chức bộ máy các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện 



 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai xây 

dựng Khung năng lực và vị trí việc làm và Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Văn phòng đã được Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 và Quyết định 

số 72/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh 

Thuận quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, theo đó số lượng các phòng, ban chuyên 

môn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh từ 10 phòng, ban sau kiện toàn 

còn lại 04 phòng, ban; giảm 06 phòng. 

Văn phòng đã triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức, bộ máy tại các 

phòng, ban chuyên môn; đã ban hành Quy chế thi tuyển các chức danh Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh (Quyết định số 94/QĐ-VPUB ngày 14/9/2018 của Chánh Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh) và triển khai tổ chức thi tuyển các chức danh Trưởng phòng, 

Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo 

Kế hoạch số 3405/KH-VPUB ngày 14/9/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành lập Hội đồng thi tuyển lãnh đạo các phòng thuộc Văn phòng 

(Quyết định số 98/QĐ-VPUB ngày 17/10/2018), thành lập các Ban ra đề thi, 

Ban chấm thi; Kế hoạch thi tuyển, Thông báo các ứng viên đủ điều kiện tham 

gia thi tuyển các chức danh Trưởng, Phó phòng, đơn vị (Thông báo số 1593 

ngày 14/5/2019, Thông báo số 2257/TB-VPUB ngày 06/6/2019)  

 - Công tác bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ: Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đảm 

bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo các quy trình, thủ tục quy định hiện 

hành, thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định số 185/2004/QĐ-UB ngày 

15/11/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo các 

cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Ninh 

Thuận, căn cứ vào yêu cầu vị trí chức danh cần bổ nhiệm; rà soát danh sách dự 

nguồn quy hoạch công chức, viên chức và điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh 

lãnh đạo quản lý theo quy định tại Quyết định số 139/2017-QĐ-UBND ngày 

20/12/2017 của UBND tỉnh; Công văn số 1866/UBND-KGVX ngày 22/5/2017 

của UBND tỉnh về việc thống nhất quy trình, thủ tục đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại;  Quy định số 30-QĐi/TU ngày 20/12/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy phân 

cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.  

 Trong tháng 5 và tháng 7/2019, Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai, tổ 

chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng: 

Phòng: Kinh tế - Tổng hợp, Phòng Văn xã - Ngoại vụ, Phòng Hành chính - 

Quản trị và Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đối với 08 

trường hợp dự thi đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định trong tháng 

6/2018 và tổ chức thi tuyển các chức danh Phó trưởng phòng chuyên môn đối 

với 12 trường hợp trong tháng 7/2019. Kết quả có 03 trường hợp trúng tuyển 



 

chức danh Trưởng phòng, 01 trường hợp trúng tuyển chức danh Phó GĐ Trung 

tâm Phục vụ HCC và 06 trường hợp trúng tuyển chức danh Phó phòng. 

 - Tháng 7/2019: 01 trường hợp là Trưởng Phòng Kinh tế - Tổng hợp được 

Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức danh Chánh Văn phòng UBND tỉnh. 

 b) Bổ nhiệm lại 

- Số lượng công chức được bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý (nêu 

cụ thể từng trường hợp được bổ nhiệm lại): 01 Phó Chánh Văn phòng UBND 

tỉnh 

- Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm lại đối với từng chức danh lãnh đạo (báo 

cáo tương tự như phần bổ nhiệm): đảm bảo các tiêu chuẩn về lý luận chính trị, 

trình độ chuyên môn.  

- Trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại đối với từng chức danh lãnh đạo (báo cáo 

tương tự như phần bổ nhiệm). 

                               Theo phụ lục 1, 2 đính kèm. 

2. Về chuyển ngạch công chức, viên chức 

Tình hình chuyển xếp ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức 

tại cơ quan, đơn vị.  

                                              Theo Phụ lục 3 đính kèm. 
  

 III. Đánh giá chung 

Việc triển khai, cụ thể hoá các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và chuyển ngạch đối 

với công chức, viên chức trong những năm qua tại Văn phòng được thực hiện 

nghiêm túc theo đúng quy định về tiêu chuẩn và điều kiện đối với từng chức 

danh lãnh đạo đối với các chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng, đơn vị đều đảm 

bảo theo quy định về lý luận chính trị, trình độ chuyên môn. Đội ngũ cán bộ, 

công chức tại Văn phòng UBND tỉnh tuổi đồi trẻ, có năng lực, trình độ, đáp ứng 

yêu cầu, nhiệm vụ. Cán bộ, công chức sau khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đều 

giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, nỗ lực phấn đấu hoàn thành 

nhiệm vụ được giao, chưa có trường hợp nào bị kỷ luật cách chức, đây là điều 

kiện thuận lợi cho Văn phòng trong triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Văn phòng luôn quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ công chức lãnh đạo cấp 

phòng hàng năm được tham gia học tập các lớp đào tạo nâng cao trình độ 

chuyên môn, lý luận chính trị, đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức tại Văn phòng 

từng bước được chuẩn hóa về lý luận chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, 

đáp ứng ngày yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

  

 IV. Kiến nghị, đề xuất; Không 
 



 

Trên đây là báo cáo công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và chuyển ngạch đối 

với công chức, viên chức tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh báo cáo Sở Nội vụ tổng hợp/. 

                         (Kèm theo các phụ lục báo cáo) 
 

 

 

Nơi nhận:  CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, HCQT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Huyền 
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