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BÁO CÁO 

Thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 03/11/2017 của Tỉnh ủy 

 về triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới tuyển chọn 

cán bộ quản lý cấp sở, cấp phòng 
_____________________ 

 

 

Thực hiện Công văn số 85-CV/BTCTU ngày 08/12/2020 của Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy đề nghị báo cáo việc thực hiện thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, 

cấp phòng; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. Công tác triển khai thực hiện.  

Thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 03/11/2017 của Tỉnh ủy về triển khai 

thực hiện Đề án thí điểm đổi mới tuyển chọn cán bộ quản lý cấp sở, cấp phòng; 

Đảng ủy Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai đến toàn thể đảng viên các 

chi bộ thuộc Đảng bộ Văn phòng tham dự các lớp học tập, quán triệt và triển khai 

thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII do Đảng ủy Khối các cơ 

quan tỉnh tổ chức và quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức cơ quan về nội 

dung Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung 

ương 6 khóa XII theo Kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 08/12/2017 của Ban Thường 

vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. 100% đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh được tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết. 

Ngoài ra, thông qua các buổi sinh hoạt “Ngày pháp luật” hàng tháng, lãnh đạo 

Văn phòng tiếp tục quán triệt các nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 

19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch số 92-

KH/TU, Chương trình hành động số 181-CTr/TU của Tỉnh ủy đến toàn thể đảng viên, 

công chức, viên chức và người lao động; qua đó tạo sự thống nhất, nâng cao nhận 

thức về tình trạng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các quan điểm, mục tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp đã xác định trong Nghị quyết và Kế hoạch, Chương trình hành 

động của Tỉnh ủy để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị. 

 II. Kết quả thực hiện.  

 Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội 

nghị Trung ương 6 khóa XII, Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 21/02/2018 của Tỉnh ủy; 

Chương trình hành động số 181-CTr/TU ngày 21/02/2018 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 

110-KH/BCS ngày 30/3/2018 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về triển khai thực 

hiện Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 92-

KH/TU ngày 21/02/2018 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 112-KH/BCS ngày 30/3/2018 

của Ban cán sự UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/CP ngày 

21/01/2018 của Chính phủ và Chương trình số 181-CTr/TU  ngày 21/02/2018 của 
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Tỉnh ủy; Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND 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, 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; thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 03/11/2017 của 

Ban Thường vụ Tình ủy về triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển 

chôn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng; Quyết định số 139/2017/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định điều 

kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó đơn vị thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó chánh Văn phòng Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  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 tại Quyết định số 94/QĐ-VPUB ngày 

14/9/2018 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và triển khai tổ chức thi tuyển các 

chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND 

tỉnh theo Kế hoạch số 3405/KH-VPUB ngày 14/9/2018 của Văn phòng UBND 

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... 

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 Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công và 06 

trường hợp trúng tuyển chức danh Phó phòng. 
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 - 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. 

 - 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.  

 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, 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.  

 Ngoài ra, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo Ban Tiếp công 

dân - Nội chính tiến hành kiện toàn tổ chức bộ máy theo 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; tiếp tục tổ chức thực hiện thi tuyển các chức danh của một số 

phòng chuyên môn hiện nay còn thiếu và ban hành quy định tiêu chuẩn các Trưởng 

phòng, phó trưởng phòng của các đơn vị trực thuộc Văn phòng làm cơ sở đánh giá, 

thực hiện các quy trình bổ nhiệm theo đúng quy định.  

 Văn phòng đã thực hiện đúng theo quan điểm, chủ trương, xây dựng tổ chức 

bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo các nghị 

quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Đã tiến hành sắp xếp công tác tổ chức bộ 

máy phù hợp với tình hình nhiệm vụ và tuyển đủ số biên chế được phân bổ hàng 

năm, lãnh đạo hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy, sáp nhập, thành lập các phòng 

chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc đảm bảo khoa học, tinh gọn, hoạt động 

hiệu quả theo 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 Ninh Thuận. Bố trí, phân công cán bộ công chức phù 

hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trang bị đầy đủ các trang thiết bị làm việc, 

đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra.. Đảm bảo công chức được tuyển dụng, sử 

dụng phù hợp với vị trí việc làm, trong phạm vi biên chế được cấp thẩm quyền giao. 

  Việc sắp xếp, kiện toàn đầu mối bên trong của cơ quan, đơn vị theo hướng 

tinh gọn, gắn với việc thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy không tăng 

thêm đầu mối và biên chế, làm cơ sở pháp lý trong việc tuyển dụng, sử dụng, đào 

tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm. 
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Kết quả sau khi sắp xếp kiện toàn, số lượng các phòng, ban chuyên môn của 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (tính đến ngày 32/12/2019) từ 10 phòng, ban 

sau kiện toàn còn lại 04 phòng, ban; giảm 06 phòng; số lượng Trưởng phòng: 09 

giảm còn 03; 20 phó phòng giàm còn 06 phó phòng. 

 * Đánh giá chung 

Văn phòng đã thực hiện đúng theo quan điểm, chủ trương, xây dựng tổ chức 

bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo các nghị 

quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, trên cơ sở Đề án kiện toàn được phê duyệt, 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã thực hiện sắp xếp các phòng bên trong cơ quan 

Văn phòng. Việc sắp xếp, kiện toàn đầu mối bên trong của cơ quan, đơn vị theo 

hướng tinh gọn, gắn với việc thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy 

không tăng thêm đầu mối và biên chế, làm cơ sở pháp lý trong việc tuyển dụng, sử 

dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm.  Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch 

số 80-KH/TU ngày 03/11/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện quy trình thi tuyển chức danh 

lãnh đạo cấp phòng nhằm bổ sung, kiện toàn các chức danh lãnh đạo quản lý cấp 

phòng theo kế hoạch đề ra. 

 IV. Những tồn tại, hạn chế  

 - Công tác thi tuyển là công việc mới, đang áp dụng thí điểm nên trong quá 

trình triển khai thực hiện đơn vị không tránh khỏi sự lúng túng. Thời gian tới cần 

có sự hướng dẫn quy trình, thủ tục hồ sơ đảm bảo sự đồng nhất để các cơ quan, 

đơn vị trong tỉnh nói chung. 

 - Sau khi sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy và do có sự điều động, bộ 

nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, công chức của một số phòng chuyên môn nên 

thiếu nhân sự về chuyên ngành, lĩnh vực: kinh tế tổng hợp, quy hoạch xây dựng (do 

chưa tuyển được nhân sự từ các đơn vị sở, ngành), công việc  thì tăng, phát sinh 

nhiều mà số lượng người ít, chuyên viên  phải kiêm nhiệm thêm các công việc khác, 

bên cạnh đó Văn phòng phải thực hiện việc tinh giảm biên chế 10% đến năm 2021, 

số lượng biên chế không tăng mà lại giảm, số lượng công việc phát sinh ngày càng 

nhiều nên Văn phòng đang gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tham mưu, xử lý, 

giải quyết công việc, công tác tuyển dụng tại các phòng chuyên môn hiện nay. 

 - Một số phòng, ban khi sáp nhập theo chức năng, nhiệm vụ không tương 

đồng như Phòng Nội chính sáp nhập vào Ban Tiếp công dân hoặc hợp nhất 02 phòng 

hoặc 03 phòng để thành lập phòng mới thì mảng công việc rất rộng nên việc lãnh 

đạo quản lý rất khó nắm bắt hết tình hình hoạt động chung của phòng. 

 - Công việc của các phòng, ban, đơn vị được giao ngày càng nhiều, nhưng 

không được bổ sung thêm biên chế. 

 - Khối lượng công việc chuyên môn, công tác phục vụ cho hoạt động của Ủy 

ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh là rất lớn, đòi hỏi các chuyên viên 

tham mưu tổng hợp phải đầu tư nhiều thời gian để tập trung tham mưu.  Công tác 
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tham mưu cho UBND tỉnh trên một số lĩnh vực có lúc, có nơi chưa thật sự chủ động, 

công tác phối hợp giữa các bộ phận, đơn vị, chuyên viên có lúc, có nơi chưa đảm 

bảo theo yêu cầu. Một số công chức công tác chuyên môn còn hạn chế, biên chế một 

số phòng chuyên môn vẫn còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra vì vậy 

cũng ảnh hưởng phần nào đến công tác tham mưu tổng hợp của Văn phòng. 

  IV. Nhiệm vụ trong thời gian tới 

 - Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục 

quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII, Kế hoạch số 92-KH/TU, Chương trình hành động số 

181-CTr/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 03/11/2017 của Ban 

Thường vụ Tình ủy về triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chôn 

lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng, Kế hoạch số 110-KH/BCS, Kế hoạch số 112-

KH/BCS ngày 30/3/2018 của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh,  đến toàn thể 

đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị; tiếp tục tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến đến công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm 

quyền quản lý về chủ trương thu hồi biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên 

chức; các quy định về thực hiện tinh giản. 

 - Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 14/7/2015 

của BCH Trung ương Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức. Tiếp tục thực hiện kế hoạch thu hồi biên chế giai đoạn 2015 - 2030 

của tỉnh .  

 - Tập trung tiến hành việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn đầu mối bên trong của cơ 

quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy 

không tăng thêm đầu mối và biên chế. 

 - Tiếp tục thực hiện việc bổ sung (tổ chức thi tuyển hoặc bổ nhiệm) các chức 

danh lãnh đạo, quản lý còn thiếu hiện nay để bộ máy đi vào hoạt động có hiệu quả. 
  

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TU 

ngày 03/11/2017 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới tuyển 

chọn cán bộ quản lý cấp sở, cấp phòng của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 

 

Nơi nhận: CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;  

- Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, HCQT 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Lê Huyền 



UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG  HÒA  XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG 
_______________________ 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________________________________ 

 
 

 

PHỤ LỤC 

BÁO CÁO KẾT QUẢ VIỆC THỰC HIỆN VÀ NHU CẦU THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 

(Kèm theo Báo cáo số                /BC-VPUB ngày       /12/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) 
___________________________ 

 

Số 

TT 

 

Phòng, ban, đơn vị trực thuộc 

Số lượng lãnh 

đạo, quản lý theo 

quy định 

Số lượng lãnh đạo, 

quản lý đã thi tuyển 

Số lượng người 

đã tham gia thi 

tuyển 

Nhu cầu thi 

tuyển lãnh đạo, 

quản lý 

Ghi chú 

Cấp 

trưởng 

Cấp phó Cấp trưởng Cấp 

phó 

Cấp 

trưởng 

Cấp 

phó 

Cấp 

trưởng 

Cấp 

phó 

 Tổng cộng: 06 09 03 07 06 11 0 0  
I Phòng, ban chuyên môn thuộc 04 07 03 06 06 12 01 02  

01 Phòng Kinh tế - Tổng hợp 
01 02 01 02 02 04 01 

 

01 

01 Trưởng phòng được bổ 

nhiệm PVP tháng 7/2019 

02 Phòng Văn xã - Ngoại vụ 01 02 01 02 02 04    
03 Phòng Hành chính - Quản trị 01 02 01 02 02 04    
04 Ban Tiếp Công dân - Nội chính 

01 01 
PVP kiêm 

Trưởng ban 
0  0  

01  

II Đơn vị hành chính thuộc Văn 

phòng 
01 01 01 01 0 0 0 

 

0 
 

01 Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công 
01 01 

PVP kiêm 

Trưởng ban 
01 0 0 0 

 

0 
 

III Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn 

phòng 
01 01 0 0 0 0 0 

 

0 
 

01 Nhà khách 01 01 0 0 0 0 0 0  



 

 


		2020-12-15T14:20:52+0700


		2020-12-15T15:57:09+0700


		2020-12-15T15:57:32+0700


		2020-12-15T15:58:12+0700




