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BÁO CÁO 

Công tác xây dựng, hoàn thiện và thực hiện các quy định  

về công tác cán bộ để phòng, chống tham nhũng 
 

 

Ngày 14/7/2020, Sở Nội vụ tiếp nhận Công văn số 3569-CV/BTCTU ngày 

16/6/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy - về việc đề nghị phối hợp tham mưu xây dựng 

báo cáo chuyên đề phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng; 

Qua rà soát, tổng hợp; Sở Nội vụ báo cáo một số nội dung có liên quan về 

công tác xây dựng, hoàn thiện và thực hiện các quy định về công tác cán bộ để 

phòng, chống tham nhũng; cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN: 

1. Tình hình triển khai thực hiện: 

Thời gian qua, Sở Nội vụ đã tích cực tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND 

tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa, triển khai thực 

hiện các quy định về công tác cán bộ để phòng, chống tham nhũng; cụ thể như: 

- Quyết định số 80/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức (nay là 

Quyết định số 122/2017/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh).  

-  ế hoạch hành động số  8 / H-UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh về 

“Đổi mới trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá cán bộ, công 

chức, viên chức năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020”. 

- 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 công chức, viên chức 

giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

-  ế hoạch số 06-KH/BCS ngày 08/01/2019 của Ban Cán sự Đảng UBND 

tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018  của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, 

nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

- Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh về Quy chế 

thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh 

quản lý 

- Công văn số 5221/UBND-VXNV ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về việc 

triển khai thực hiện Quy định số 30-QĐi/TU ngày 20/12/2018 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. 
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- Công văn số 5 /UBND-TCDNC ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh về việc 

triển khai thực hiện Quy định số   -QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc 

kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. 

- Công văn số   23/UBND-VXNV ngày 23/10/2019 của UBND tỉnh về việc 

triển khai thực hiện  ết luận số  8- L/TWngày 26/ /2019 của Ban Bí thư về tự 

kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ. 

- Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh Quy 

định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm 

công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm 

quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

2. Kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định về công tác 

cán bộ để phòng, chống tham nhũng: 

a) Về công tác đánh giá cán bộ: 

- Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010 và các 

văn bản hướng dẫn thi hành của cơ quan có thẩm quyền; Sở Nội vụ đã tham mưu 

UBND tỉnh cụ thể hóa các quy định của Trung ương để triển khai phù hợp với tình 

hình thực tế của địa phương thông qua Quyết định số 122/201 /QĐ-UBND ngày 

0 /11/201  của UBND tỉnh ban hành Quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công 

chức, viên chức (thay thế Quyết định số 80/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của 

UBND tỉnh). 

- Hàng năm, Sở Nội vụ cũng đã tham mưu UBND tỉnh triển khai, hướng dẫn 

các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện việc đánh giá, phân loại 

cán bộ, công chức, viên chức gắn với nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị trong việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Việc đánh giá cán bộ 

được thực hiện đảm bảo theo đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục, phương pháp đánh 

giá theo các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước như: Quy định số 132-QĐ/TW 

ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 

của Ban Tổ chức Trung ương, Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015, Nghị 

định số 88/201 /NĐ-CP ngày 2 / /201  của Chính phủ… 

Nhìn chung, công tác đánh giá cán bộ đã có những chuyển biến tích cực, từng 

bước khắc phục tình trạng nể nang, ngại va chạm; trách nhiệm người đứng đầu được 

đề cao; đã giúp cán bộ nhận thức đầy đủ ưu điểm để phát huy, kịp thời khắc phục, 

sửa chữa khuyết điểm, những mặt còn hạn chế để phấn đấu vươn lên. Kết quả đánh 

giá, phân loại cán bộ đã tạo cơ sở quan trọng cho các cấp ủy, tập thể lãnh đạo các cơ 

quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt hơn công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, 

sắp xếp, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ; đồng thời cũng là cơ sở để 

xem xét, thực hiện việc tinh giản biên chế theo kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương. 

b) Về công tác quy hoạch cán bộ:  

- Công tác quy hoạch cán bộ được xác định là khâu quan trọng, then chốt, là 

một trong những nội dung quan trọng của công tác cán bộ, bảo đảm cho công tác 



3 
 

cán bộ đi vào nền nếp, nhằm tạo sự chủ động, khoa học đáp ứng cả nhiệm vụ trước 

mắt và lâu dài, là căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Theo đó, công tác quy hoạch 

cán bộ đã được phân cấp thực hiện, cụ thể như sau:  

+ Đối với quy hoạch các chức danh từ Phó Giám đốc Sở và tương đương trở 

lên: do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu thực hiện. 

+ Đối với quy hoạch chức danh cấp Trưởng, cấp Phó các đơn vị trực thuộc 

các Sở, ban, ngành:  

* Trước khi thực hiện phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ theo Quy định số 

30-QĐi/TU ngày 20/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (trước thời điểm 

01/01/2019): do Sở Nội vụ tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, phê 

duyệt. 

* Sau khi thực hiện phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ theo Quy định số 30-

QĐi/TU ngày 20/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (từ thời điểm 01/01/2019 đến 

nay): do Thủ trưởng các Sở, ban, ngành xem xét, phê duyệt. 

+ Đối với quy hoạch chức danh Trưởng, Phó phòng và tương đương thuộc các 

Sở, ngành, địa phương: do Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, địa phương xem xét, phê 

duyệt. 

Nhìn chung, nhờ làm tốt công tác quy hoạch cán bộ nên các cơ quan, đơn vị, 

địa phương đã tạo được sự chủ động trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bố trí, 

điều động, luân chuyển và đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, cơ bản khắc phục tình trạng bị 

động trong công tác cán bộ, đồng thời tạo nguồn nhân sự đạt hiệu quả cao. Việc quy 

hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020, xây dựng quy hoạch cán bộ 

giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo có số lượng đảm bảo theo quy định, 

hầu hết cán bộ được đưa vào quy hoạch đảm bảo về trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

và lý luận chính trị. 

c) Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ:  

- Trong những năm qua, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh tăng cường công 

tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình 

hình mới; đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 108 /QĐ-UBND ngày 

05/5/2016 phê duyệt  ế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh 

Ninh Thuận giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025 và  ế hoạch đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm để triển khai thực hiện. Đồng 

thời, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương 

đánh giá thực trạng trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ và dự báo nhu cầu đào 

tạo, bồi dưỡng, từ đó quy hoạch cán bộ và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 05 

năm, hàng năm đối với cán bộ đương chức và cán bộ dự nguồn trong quy hoạch. Coi 

đây là nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch phát triển nguồn nhân lực tại chỗ và lâu dài, 

góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính Nhà nước, từng bước 

chuẩn hóa đội ngũ cán bộ.  

- Đội ngũ cán bộ đã được đào tạo cả về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, 

quản lý nhà nước với nhiều hình thức đa dạng, qua đó đã từng bước nâng cao chất 

lượng, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý.  
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d) Về công tác bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử:  

- Trong thời gian qua, công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ 

ứng cử đã được Sở Nội vụ tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh 

thực hiện theo đúng quy định của Trung ương, Quyết định số 16 8-QĐ/TU, 16 9-

QĐ/TU ngày 21/5/2008 của Tỉnh ủy về Quy chế bổ nhiệm cán bộ và phân cấp quản 

lý cán bộ (nay là Quy định số 30-QĐi/TU ngày 20/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử), cụ thể như sau: 

 + Trước khi thực hiện phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ theo Quy định số 

30-QĐi/TU ngày 20/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (trước thời điểm 

01/01/2019): Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương để UBND tỉnh 

quyết định việc bổ nhiệm đối với chức danh cấp Trưởng, cấp Phó các đơn vị trực 

thuộc các Sở, ban, ngành, người quản lý doanh nghiệp (Chủ tịch Công ty); đồng thời 

xem xét, có ý kiến đề xuất việc bổ nhiệm đối với các chức danh cán bộ chủ chốt các 

cơ quan thuộc khối chính quyền thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý để Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định. 

+ Sau khi thực hiện phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ theo Quy định số 30-

QĐi/TU ngày 20/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (từ thời điểm 01/01/2019 đến 

nay): Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, quyết định việc bổ nhiệm đối với chức 

danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp có tính chất 

đặc thù, người quản lý doanh nghiệp (Chủ tịch Công ty). Riêng việc bổ nhiệm đối 

với các chức danh cán bộ chủ chốt thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý do 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo dõi, tổng hợp, đề xuất, lấy ý kiến phối hợp của Ban Cán 

sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định; 

đối với chức danh cấp Trưởng, cấp Phó các đơn vị trực thuộc các Sở, ban, ngành do 

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành xem xét, quyết định bổ nhiệm. 

- Bên cạnh đó, Sở Nội vụ cũng đã tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện 

có hiệu quả việc đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và triển khai thực hiện 

thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý từ Phó Trưởng phòng và tương 

đương đến Phó Giám đốc Sở và tương đương tại 18 Sở, ngành, địa phương theo  ế 

hoạch số 80- H/TU ngày 03/11/201  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực 

hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Sở, cấp phòng 

nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm 

cán bộ lãnh đạo, quản lý; hạn chế tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy 

hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các Sở, ban, ngành, địa phương.  ết 

quả tính đến nay, đã tổ chức thi tuyển 102 chức danh (trong đó bao gồm 04 chức 

danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là Phó Giám đốc Sở và 98 chức 

danh Trưởng, phó phòng và tương đương thuộc các Sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố). 

Nhìn chung, công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý đã được Sở 

Nội vụ tham mưu thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan 

và công khai, minh bạch, góp phần tạo động lực để người có trình độ, năng lực phấn 

đấu vươn lên, góp phần đổi mới công tác cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ trong tình hình mới.  
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đ) Về công tác điều động, luân chuyển cán bộ:  

- Thời gian qua, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả 

công tác phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan trong việc thực hiện 

luân chuyển cán bộ kết hợp với bố trí một số chức danh lãnh đạo không phải là 

người địa phương theo đúng chủ trương của Đảng và của Tỉnh ủy. Nhìn chung, 

công tác điều động, luân chuyển cán bộ đã được Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh 

triển khai thực hiện đảm bảo công khai, dân chủ trên cơ sở xác định mục đích và sự 

cần thiết của việc luân chuyển, có sự phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo cơ quan, đơn 

vị nơi cán bộ đi và đến; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết tạo điều kiện 

cho cán bộ luân chuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

e) Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy định 

của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ:  

- Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước 

về công tác cán bộ và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác cán 

bộ đã được Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa 

phương thực hiện thường xuyên, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các trường 

hợp chưa thực hiện theo đúng quy định; Trong năm 201 , Sở Nội vụ đã tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1866/UBND-KGVX ngày 22/5/2017 

chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện thống nhất quy trình, thủ tục đề bạt, bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại, theo đó kể từ thời điểm ngày 22/5/201  chưa tiến hành thủ tục bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại đối với các trường hợp chưa đảm bảo đầy đủ các điều kiện, tiêu 

chuẩn theo quy định. Đồng thời, đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát, thống kê tất cả các trường hợp đang giữ 

chức danh lãnh đạo, quản lý chưa đảm bảo chuẩn chức danh để thực hiện xác nhận, 

cam kết bổ sung các chứng chỉ liên quan đến điều kiện, tiêu chuẩn chưa đảm bảo và 

xác định  rõ thời hạn bổ sung.   

- Ngoài ra, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa 

phương tiến hành tự kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý những sai phạm về công 

tác cán bộ theo  ết luận số  8- L/TW ngày 26/ /2019 của Ban Bí thư.  ết quả có 

165 trường hợp sai sót, vi phạm đã được phát hiện (chủ yếu là còn thiếu các điều 

kiện, tiêu chuẩn về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, quản lý nhà nước) và đến nay đã 

được các cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý theo đúng quy định tại  ết luận số  8-

 L/TW ngày 26/ /2019 của Ban Bí thư. Theo đó, có 02 tập thể và 08 cá nhân đã bị 

kiểm điểm, xử lý trách nhiệm.  

- Định kỳ hàng năm, Sở Nội vụ đã tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh 

tiến hành tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các quy định về công tác cán bộ (thông 

qua Báo cáo kiểm điểm kết quả lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh hàng 

năm) và tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy định về công tác cán bộ 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, cụ thể là tổng kết thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 3 khoá VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá đất nước” (thông qua Báo cáo số 268-BC/BCS ngày 13/9/2017 của 

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh). 
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II. ĐÁNH GIÁ CHUNG:  

1. Ưu điểm:    

- Công tác cán bộ đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thể chế hóa, cụ thể hóa được 

nhiều chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn đề ra trong Chiến lược cán bộ. Nội dung, 

phương pháp, cách làm có đổi mới, tiến bộ; dân chủ, công khai trong công tác cán 

bộ được mở rộng; nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý 

đội ngũ cán bộ được giữ vững. 

- Tạo được sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động trong công 

tác quy hoạch cán bộ, xác định được công tác quy hoạch cán bộ có ý nghĩa chiến 

lược. Qua đó, các cấp ủy đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các bước trong 

công tác quy hoạch cán bộ, truyền tải được mục đích, yêu cầu của các văn bản chỉ 

đạo, cũng như hướng dẫn của cấp trên. Quá trình thực hiện đã đảm bảo nguyên tắc tập 

trung dân chủ, khách quan, phát huy vai trò của tập thể.   

- Cơ bản khắc phục tình trạng hẫng hụt trong bổ nhiệm đề bạt cán bộ, khơi dậy 

những yếu tố tích cực, thu hút và ổn định được nguồn cán bộ cho các cơ quan, đơn 

vị, địa phương. 

- Thông qua việc thực hiện nhiệm vụ luân chuyển, các cán bộ được tăng cường 

đã tiếp thu được nhiều kinh nghiệm từ cơ sở, học hỏi thêm được nhiều kiến thức từ 

thực tiễn, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, nhất là cán bộ trẻ tự rèn 

luyện, tu dưỡng, có ý chí phấn đấu vươn lên khẳng định mình trong công tác., tạo 

điều kiện để cán bộ trưởng thành thêm về nhiều mặt, phát huy được năng lực sở 

trường, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. 

- Tư tưởng cục bộ, khép kín, trông chờ ỷ lại của đội ngũ cán bộ cơ sở từng 

bước được khắc phục, việc chấp hành quy chế làm việc, tác phong, lề lối làm việc 

của đội ngũ cán bộ cơ sở được chuyển biến theo hướng tiến bộ, hiệu quả làm việc 

của bộ máy lãnh đạo quản lý được nâng lên. 

- Việc thực hiện các quy trình trong công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ, 

đảm bảo theo quy định và đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng 

vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân: 

- Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy một số cơ quan hành chính và 

đơn vị sự nghiệp có lúc chưa kịp thời; nguồn nhân lực của tỉnh chưa đáp ứng yêu 

cầu trong tình hình mới. Việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ vẫn 

còn một số hạn chế cần khắc phục, cụ thể như: Cơ cấu chưa đồng bộ (về cơ cấu nữ, 

dân tộc thiểu số); trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực tư duy, năng lực thực 

tiễn của một số cán bộ, công chức viên chức còn hạn chế.  

- Việc thực hiện tinh giản biên chế theo kế hoạch, lộ trình ở một số cơ quan, 

đơn vị còn khó khăn, do biên chế được giao chưa đủ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

- Công tác đào tạo cán bộ ở một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu. 

Việc đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo đôi lúc chưa 

kịp thời. 
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- Công tác đánh giá, phân loại cán bộ ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương 

chưa sát với tình hình thực tế; chưa phát huy hết trách nhiệm của người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị, địa phương trong công tác đánh giá, phân loại cán bộ. 

3. Khó khăn, vướng mắc: 

- Công tác thẩm tra lịch sử chính trị để đảm bảo cơ sở tiến hành quy hoạch 

cán bộ và xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý còn hạn chế, kéo 

dài thời gian, chưa kịp thời do cơ quan có thẩm quyền phải có thời gian thẩm tra, 

xác minh theo quy định ảnh hưởng đến công tác cán bộ tại các cơ quan, đơn vị. 

- Hiện nay, Chính phủ chưa ban hành Nghị định quy định về điều kiện, tiêu 

chuẩn, chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở, cấp Phòng để thống nhất thực hiện; 

Nghị định quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, 

miễn nhiệm và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý để đảm 

bảo đồng bộ với Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/201  của Ban Chấp hành 

Trung ương về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (về 

độ tuổi bổ nhiệm; quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cán bộ, công 

chức, viên chức....). 

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM: 

 Để tiếp tục triển khai thực hiện đạt hiệu quả các quy định về công tác cán bộ 

để phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới; Sở Nội vụ rút ra một số bài học 

kinh nghiệm như sau: 

 - Cần chú trọng công tác chính sách cán bộ; việc tuyển dụng, bố trí sử dụng 

phải đảm bảo theo tiêu chuẩn chức danh; công tác đào tạo, bồi dưỡng phải đáp ứng 

với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; khai thác tốt nguồn nhân lực tại chỗ, chú 

trọng đội ngũ cán bộ là người đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ nữ. 

 - Coi trọng việc thể chế và cụ thể hóa quá trình tổ chức thực hiện các chủ 

trương, nghị quyết của Đảng về công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện phân công, phân 

cấp một cách hợp lý, đồng thời thường xuyên tổ chức công tác kiểm tra giám sát. 

Việc đổi mới công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ phải được tiến 

hành thường xuyên, đồng bộ trong cả hệ thống chính trị; xuất phát từ chiến lược 

phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới. Chiến lược cán bộ 

cần được cụ thể hóa, thể chế hóa thành các văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ sở 

pháp lý thống nhất cho việc tổ chức thực hiện. Có cơ chế cụ thể để cán bộ, đảng viên 

và nhân dân tích cực tham gia vào công tác cán bộ và giám sát cán bộ.... 

 - Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ      

trong quy hoạch theo chức danh cán bộ, gắn lý thuyết với thực hành và kỹ năng xử 

lý những tình huống phát sinh trong thực tiễn đối với từng chức danh, ở từng cấp, 

từng ngành, từng lĩnh vực công tác. 

 - Xây dựng đội ngũ cán bộ là khâu trọng yếu, do đó cần xây dựng đội ngũ cán 

bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, tận tụy với công việc, có 

tâm và tầm để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa 

phương đạt hiệu quả cao. 
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IV. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG, 

HOÀN THIỆN VÀ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 

ĐỂ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG: 

- Tiếp tục tăng cường quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng về cải 

cách chế độ công vụ, công chức gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương   

gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung 

ương 6, Nghị quyết Trung ương   (khóa XII); thực hiện tốt công tác dân vận chính 

quyền. 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý hành chính nhà 

nước, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tiếp tục kiện toàn các cơ quan nhà 

nước theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW 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 

Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao 

chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện 

nghiêm túc các quy định trong công tác bổ nhiệm, sử dụng và quản lý cán bộ; thực 

hiện đạt hiệu quả chủ trương tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức bảo 

đảm đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% so với biên chế được giao năm 2015 theo quy 

định.  

- Tăng cường công tác kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính đối 

với cán bộ, công chức, viên chức; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, 

công chức viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện đánh giá, 

phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức theo kết quả và sản phẩm công việc 

hoàn thành gắn với bình xét thi đua khen thưởng hàng năm. Tăng cường hơn nữa vai 

trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành 

chính; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, nhất là tập trung lãnh đạo, 

xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng nắm vững chuyên môn, 

nghiệp vụ; đặt yếu tố kỷ luật và đạo đức công vụ làm nền tảng trong việc xây dựng 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác chấp hành kỷ luật, kỷ 

cương và luôn nỗ lực, phấn đấu, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo để hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, làm tốt công 

tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, nâng 

cao chất lượng và có cơ cấu hợp lý. Tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên 

quan đẩy nhanh tiến độ việc thẩm tra lịch sử chính trị đối với cán bộ, công chức, 

viên chức để đảm bảo cơ sở tiến hành công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 

theo đúng quy định pháp luật. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:  

Đề nghị Chính phủ xem xét: 

1. Sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 2 /201 /NĐ-CP và Nghị 

định số 3 /201 /NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; cụ thể như sau: 

http://www.hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=23604%3A2017-10-28-08-47-52&catid=5468%3Angh-quyt&Itemid=9316&lang=vi&site=236
http://www.hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=23604%3A2017-10-28-08-47-52&catid=5468%3Angh-quyt&Itemid=9316&lang=vi&site=236
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- Xuất phát từ thực tế khách quan trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị 

quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW; việc sắp xếp lại tổ chức các cơ 

quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều lúng túng, 

vướng mắc và chưa có sự thống nhất giữa các địa phương (về cơ cấu tổ chức bên 

trong, về xây dựng chức năng, nhiệm vụ,...) do hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn 

chung của các Bộ, ngành về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; 

- Đối với các cơ quan chuyên môn cấp huyện, hiện chưa có hướng dẫn, quy 

định về quy chế hoạt động, cơ chế phối hợp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ của ngành Nội vụ cấp huyện khi thực hiện mô hình Trưởng Ban Tổ chức Huyện 

ủy kiêm Trưởng Phòng Nội vụ; chưa có hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; 

2. Ban hành Nghị định quy định về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, 

quản lý trong cơ quan hành chính Nhà nước để thống nhất thực hiện, vì hiện nay tiêu 

chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý của từng ngành, lĩnh vực sẽ do Bộ, 

ngành Trung ương quản lý ngành, lĩnh vực ban hành, do đó hiện chưa đảm bảo sự 

thống nhất, đồng bộ về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý.  

3. Ban hành Nghị định quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi 

giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh 

đạo, quản lý để thực hiện thống nhất, đồng bộ và phù hợp với Quy định số 105-

QĐ/TW ngày 19/12/201  của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, 

giới thiệu cán bộ ứng cử và các quy định của Đảng về công tác cán bộ (Quy định số 

105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung 

có liên quan về công tác cán bộ, như: tuổi bổ nhiệm, quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại…Tuy nhiên, Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ 

chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo chưa được sửa đổi, bổ sung để đảm 

bảo phù hợp với Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị). 

4. Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015, Nghị định 

số 88/201 /NĐ-CP ngày 2 / /201  của Chính phủ về việc đánh giá, phân loại cán 

bộ, công chức, viên chức nhằm đảm bảo thống nhất, đồng bộ với Quy định số 132-

QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về việc kiểm điểm và đánh 

giá, phân loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; 

cụ thể như sau: theo Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Ban Chấp hành 

Trung ương, kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ, công 

chức, viên chức được xếp theo 0  mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, theo 

Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ, kết quả xếp loại mức 

độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức được xếp theo 0  

mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm 

vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;  hông hoàn thành nhiệm vụ. 
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Trên đây là báo cáo một số nội dung liên quan về công tác xây dựng, hoàn 

thiện và thực hiện các quy định về công tác cán bộ để phòng, chống tham nhũng;      

Sở Nội vụ gửi đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tổng hợp theo quy định. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận:                                                                                       
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Lưu: VT, QLNS.                                                                                   

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 Nguyễn Long Biên 

 

 


		longbien@ninhthuan.gov.vn
	2020-07-19T15:38:36+0700


		sonv@ninhthuan.gov.vn
	2020-07-20T08:10:24+0700


		2020-07-20T08:10:39+0700


		2020-07-20T08:10:56+0700




