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UBND TỈNH TUYÊN QUANG                                              

SỞ NỘI VỤ 
   

 

Số: 346/BC-SNV 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
, 

    Tuyên Quang, ngày 02 tháng 10 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 

(Từ 01/10/2018 đến 30/9/2019) 
  

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 

29/01/2019 của UBND tỉnh về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019; Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 

14/12/2018 của Bộ Tư pháp Quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật; Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh Thực hiện “Đề 

án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 

2018-2022; Văn bản số 911/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 22/9/2019 của 

Sở Tư pháp về việc báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 

2019, Sở Nội vụ báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 

như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THEO 

DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT 

1.1.1. Về việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật 

- Về ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

Sở Nội vụ đã ban hành 01 kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh 

vực nội vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh(1); 03 kế hoạch kiểm tra tình hình thi 

hành pháp luật và thực hiện pháp luật về lĩnh vực nội vụ(2), để tổ chức thực hiện. 

- Việc hướng dẫn, đôn đốc thực hiện và thi hành pháp luật 

Sở Nội vụ ban hành 30 văn bản hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị 

thực hiện và thi hành pháp luật về lĩnh vực nội vụ; trong đó có 15 văn bản 

hướng dẫn, đôn đốc thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực trọng tâm theo Kế hoạch 

số 07/KH-SNV ngày 28/02/2018 của Sở Nội vụ và 15 văn bản khác không thuộc 

lĩnh vực trọng tâm theo dõi, để hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực 

hiện và thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực. 

(Có Biểu số 01 - Danh mục văn bản hướng dẫn, đôn đốc do Sở Nội vụ 

ban hành từ 01/10/2018 đến 30/9/2019 kèm theo). 

                                                 
(1)  Kế hoạch số 15/KH-SNV ngày 21/02/2019 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019. 
(2)  Kế hoạch số 09/KH-SNV ngày 28/3/2018  kiểm tra công tác thi đua-khen thưởng năm 2018; Kế hoạch 

số 17/KH-SNV ngày 09/5/2018 kiểm tra tình hình thi hành pháp luật  và thực hiện pháp luật; rà soát văn bản QPPL 

và văn bản chứa đựng QPPL liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo năm 2018; Kế hoạch số 33/KH-SNV ngày 

31/7/2018 kiểm tra công tác văn thư-lưu trữ năm 2018. 
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 - Việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật 

+ Tham mưu UBND tỉnh tổ chức 02 cuộc kiểm tra tình hình thi hành pháp 

luật về lĩnh vực nội vụ, trong đó:  

Quý IV/2018, tiếp tục kiểm tra việc thực hiện các quy định về tổ chức bộ 

máy, quản lý biên chế, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động; công tác bổ 

nhiệm, số lượng cấp phó; xây dựng chính quyền cơ sở (theo Quyết định số 

1257/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh) tại 04 cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn tỉnh(3). 

Tháng 9/2019, đã tổ chức kiểm tra công tác tổ chức bộ máy, quản lý biên 

chế, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động; công tác xây dựng Đề án vị trí 

việc làm; bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng; công tác xây dựng chính quyền cơ sở; 

công tác CCHC trên địa bàn tỉnh năm 2019(4); đã kiểm tra trực tiếp tại UBND 

huyện Lâm Bình và 02 xã (xã Bình An và xã Lăng Can) thuộc huyện Lâm Bình. 

+ Sở Nội vụ tổ chức 03 cuộc kiểm tra, gồm: 01 cuộc kiểm tra việc thực 

hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, thi đua, khen thưởng và 

văn thư, lưu trữ năm 2018, theo Quyết định số 108/QĐ-SNV ngày 08/10/2018 

của Sở Nội vụ(5); 02 cuộc kiểm tra về lĩnh vực xây dựng chính quyền (kiểm tra 

để hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ xã ATK, vùng ATK(6); kiểm tra để hướng dẫn 

thực hiện việc sắp xếp,sáp nhập thôn, tổ dân phố tại 07 huyện, thành phố).  

 - Việc điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật 

Sở Nội vụ đã tổ chức 01 cuộc điều tra xã hội học, 02 cuộc khảo sát(7). Phối 

hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lập danh sách thực hiện 02 cuộc điều tra xã 

hội học theo kế hoạch của Bộ Nội vụ: Điều tra XHH xác định chỉ số cải cách hành 

                                                 
(3) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật - Công nghệ; UBND xã Thái 

Long, thành phố Tuyên Quang; UBND xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn. 
(4) Theo Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh về  kiểm tra công tác tổ chức bộ 

máy, quản lý biên chế, số lượng người làm việc, hợp đồng làm việc; công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm, bổ 

nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; công tác xây dựng chính quyền cơ sở; công tác CCHC 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019; Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 về việc thành lập Đoàn 

kiểm tra.  
(5) Kiểm tra trực tiếp tại 04 đơn vị: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trường Cao đẳng Nghề-Kỹ 

thuật công nghệ; UBND xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn; UBND xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang và thông 

qua báo cáo tự kiểm tra của 42 cơ quan, đơn vị. 

(6) Kiểm tra trực tiếp tại 05 huyện, thành phố (UBND thành phố Tuyên Quang và UBND các huyện: 

Yên Sơn, Hàm Yên, Sơn Dương, Chiêm Hóa). 

(7) Điều tra xã hội học phục vụ chấm điểm, xác định chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị năm 2018, 

với tổng số 225 phiếu khảo sát; đối tượng khảo sát: 57 mẫu là lãnh đạo các sở, ban, ngành; 57 mẫu là lãnh đạo 

cấp phòng thuộc các sở, ban, ngành; 21 mẫu là lãnh đạo UBND cấp huyện, 90 mẫu là lãnh đạo các phòng 

chuyên môn thuộc các sở, ban, ngành; lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố.  

01 cuộc khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà 

nước trên địa bàn tỉnh đợt 6 tháng đầu năm 2019; với tổng số phiếu điều tra là 705 phiếu. 01 cuộc khảo sát tình hình 

thực hiện nghiệp vụ văn thư, lưu trữ tại 27 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 
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chính cấp tỉnh năm 2018(8); khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự 

phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước(9). Phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện 

01 cuộc điều tra xã hội học để xác định chỉ số CCHC năm 2018 của tỉnh theo 

hướng dẫn của Bộ Nội vụ(10).  

 - Việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

Trên cơ sở kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực nội vụ, Sở Nội 

vụ đã trình UBND tỉnh ban hành 02 văn bản, Sở Nội vụ ban hành 01 văn bản về 

chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế qua kiểm tra(11). 

Thông qua điều tra xã hội học phục vụ chấm điểm, xác định chỉ số CCHC 

của các cơ quan, đơn vị năm 2018 và theo dõi thi hành pháp luật (kết quả chấm 

điểm và công bố chỉ số cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2018 của Bộ 

Nội vụ), Sở Nội vụ đã tham mưu tổ chức Hội nghị của UBND tỉnh sơ kết 03 

năm thực hiện công tác CCHC (giai đoạn 2016 - 2018) và công bố chỉ số CCHC 

năm 2018 của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND 

tỉnh, UBND huyện, thành phố; trong đó có nội dung đánh giá, phân tích kết quả 

chỉ số CCHC năm 2018 của tỉnh theo Quyết định số 326/QĐ-BNV ngày 

19/4/2019 của Bộ Nội vụ; chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế để nâng cao hiệu 

quả công tác CCHC trên địa bàn. 

- Việc thực hiện chế độ báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

Chế độ báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được Sở 

Nội vụ thực hiện đầy đủ, đúng quy định. 

1.1.2. Về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật 

-  Tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện công 
tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

Việc tham mưu thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được 

giao cho 01 công chức thực hiện kiêm nhiệm (theo Quyết định số             29/QĐ-

SNV ngày 30/3/2012 của Sở Nội vụ về việc phân công công chức làm công tác pháp 

                                                 
(8) Điều tra tổng số 153 mẫu, với các đối tượng: 30 mẫu là Đại biểu HĐND tỉnh; 57 mẫu là lãnh đạo các sở, 

ban, ngành; 57 mẫu là lãnh đạo cấp phòng thuộc các sở, ban, ngành; 09 mẫu là lãnh đạo UBND cấp huyện. 

(9) Tổng số phiếu điều tra là 480 phiếu đối với 480 người dân, người đại diện tổ chức đã thực hiện giao dịch tại 

06 sở, 06 huyện, thành phố và 18 xã, phường, thị trấn. 
(10) Điều tra tổng số 480 mẫu, với các đối tượng: Đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan  chuyên 

môn thuộc UBND tỉnh; lãnh đạo UBND cấp huyện; lãnh đạo cấp phòng ban thuộc UBND cấp huyện.  
(11) UBND tỉnh ban hành: Văn bản số 3346/UBND-NC ngày 19/10/2018 về việc chấn chỉnh, khắc phục 

một số tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra công tác CCHC năm 2018; Văn bản số 4005/UBND-NC ngày 

27/12/2018 về việc tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế qua kiểm tra công tác Nội vụ năm 2018.  

Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 701/SNV-TG ngày 22/11/2018 về việc khắc phục những tồn tại, hạn 

chế sau công tác kiểm tra của Đoàn kiểm tra 108 (kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tín 

ngưỡng, tôn giáo, thi đua, khen thưởng và văn thư, lưu trữ năm 2018. 
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chế của cơ quan). Ngoài ra, công chức các đơn vị, cơ quan thuộc và trực thuộc sở có 

trách nhiệm theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công. 

Kinh phí tổ chức kiểm tra việc thực hiện, thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực nội 

vụ được bố trí từ nguồn kinh phí không thường xuyên do UBND tỉnh cấp cho Sở 

Nội vụ năm 2018, 2019 theo Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và Quyết định 

số 388/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội  và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. 

- Công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ, kiểm tra việc thực 
hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật 

Sở Nội vụ đã chú trọng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn về nghiệp 

vụ công tác nội vụ; tăng cường kiểm tra, theo dõi việc thực hiện công tác theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ thông qua thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở. 

II. KẾT QUẢ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT LĨNH 

VỰC NỘI VỤ 

2.1. Đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luật 

2.1.1. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền 

2.1.1.1. Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết 

- Kết quả, tiến độ rà soát văn bản QPPL để xác định số lượng, lập danh 

mục văn bản quy định chi tiết cần ban hành; phân công, giao trách nhiệm xây 

dựng dự thảo văn bản quy định chi tiết: 

Thời kỳ báo cáo, Sở Nội vụ đã tham mưu với UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 

ban hành 01 nghị quyết; đề xuất UBND tỉnh ban hành 13 quyết định QPPL quy 

định chi tiết thuộc thẩm quyền, trong đó có 08 quyết định tại Danh mục xây 

dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2018, 2019 (ban hành kèm theo Quyết 

định số 286/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 và Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 

28/01/2019 của UBND tỉnh); 05 quyết định tại các văn bản chỉ đạo, điều hành 

khác về việc xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh(12).  

Căn cứ Danh mục xây dựng VBQQPL được UBND tỉnh phê duyệt và các 

văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về xây dựng văn bản QPPL, Lãnh đạo sở giao 

cho các đơn vị, cơ quan thuộc và trực thuộc sở tham mưu tổ chức thực hiện, 

chuẩn bị và hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo VBQPPL theo quy định. 

- Kết quả,tiến độ ban hành văn bản 

Thời kỳ báo cáo, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 

ban hành 01 nghị quyết; UBND tỉnh ban hành 07 quyết định quy định chi tiết. 

Các văn bản quy định chi tiết thuộc lĩnh vực nội vụ do Sở Nội vụ tham mưu 

                                                 
(12) Các văn bản: Số 3020/UBND-NC ngày 02/10/2018; số 1290/UBND-NC ngày 15/5/2019; số 

1593/UBND-NC ngày 10/6/2019; Văn bản số 2155/UBND-NC ngày 29/7/2019 và Văn bản số 2694/UBND-NC, 

ngày 19/9/2019. 
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UBND tỉnh trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền đảm bảo kịp thời, đầy 

đủ; không có văn  bản chậm ban hành. 

(Có Biểu số 02 - Danh mục văn bản QPPL quy định chi tiết do Sở Nội vụ 

tham mưu UBND tỉnh ban hành và trình HĐND ban hành từ  ngày 01/10/2018 

đến 30/9/2019 kèm theo). 

2.1.1.2. Chất lượng ban hành văn bản quy định chi tiết 

Thời kỳ báo cáo, Sở Nội vụ đã tự kiểm tra 08 văn bản QPPL do Sở Nội vụ 

tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành (01 nghị quyết; 07 quyết định). Qua 

tự kiểm tra, 08/08 văn bản được ban hành đúng thẩm quyền, có nội dung phù hợp 

với quy định của pháp luật; đảm bảo thể thức, kỹ thuật trình bày; trình tự, thủ tục 

xây dựng, ban hành văn bản theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 

2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL. Không có văn 

bản được đề nghị xử lý. 

(Có Biểu số 03 - Danh mục văn bản QPPL quy định chi tiết do Sở Nội vụ 

tham mưu UBND tỉnh ban hành và trình HĐND ban hành được tự kiểm tra từ  

ngày 01/10/2018 đến 30/9/2019 kèm theo).  

Thường xuyên thực hiện rà soát văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành về 

lĩnh vực nội vụ. Thời kỳ báo cáo, đã thực hiện rà soát 03 Nghị quyết của  HĐND 

tỉnh, 08 quyết định của UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực pháp luật. Qua rà soát, đã 

đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thay thế 02 nghị quyết; sửa đổi, bổ sung 01 

nghị quyết; đề xuất UBND tỉnh đưa vào Danh mục xây dựng quyết định quy phạm 

pháp luật của UBND tỉnh năm 2018 và 2019: Ban hành mới 03 quyết định; sửa đổi, 

bổ sung 02 quyết định; thay thế 05 quyết định; bãi bỏ 01 quyết định. Các quy định 

chi tiết được đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ qua rà soát là do không phù 

hợp với các văn bản pháp luật hiện hành/tình hình thực tế địa phương tại thời điểm rà 

soát; không có văn bản trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không hợp lý, khả 

thi, không phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội địa phương. 

(Có Biểu số 04- Danh mục văn bản QPPL quy định chi tiết do Sở Nội vụ 

tham mưu UBND tỉnh ban hành và trình HĐND ban hành được rà soát từ ngày 

01/10/2018 đến 30/9/2019 kèm theo).  

2.1.2. Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật 

2.1.2.1. Đánh giá sự phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về 

nguồn nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất cho thi hành pháp luật 

Tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi 

hành pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ cơ bản phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

được giao. 

2.1.2.1. Đánh giá  tính kịp thời, đầy đủ và hiệu quả của hoạt động tập huấn, 

phổ biến pháp luật 
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Công tác tập huấn, phổ biến pháp luật về lĩnh vực nội vụ được Sở Nội vụ 

quan tâm thực hiện kịp thời và đảm bảo hiệu quả. Thời kỳ báo cáo, Sở Nội vụ đã 

tổ chức 41 buổi tập huấn, bồi dưỡng tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới 2.746 

lượt người(13). 

 Lãnh đạo Sở Nội vụ thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sâu sát việc thực hiện 

công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực của ngành thông qua 

công tác chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị, cơ quan thuộc và trực thuộc sở; 

việc triển khai các văn bản pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực nội vụ và 

công tác tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ được thực hiện kịp thời; hoạt 

động kiểm tra  được quan tâm triển khai; tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí bảo 

đảm cho thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực của ngành cơ bản phù hợp, đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ được giao. 

2.1.3. Tình hình tuân thủ pháp luật 

Sở Nội vụ và người có thẩm quyền trong công tác thanh tra, kiểm tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo của Sở luôn tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật 

nói chung và pháp luật về thẩm quyền, trình tự, thủ tục thanh tra, kiểm tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng; tích cực đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp 

luật và các biểu hiện tiêu cực khác. Thời kỳ báo cáo, Sở Nội vụ không vi phạm và 

không có cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và các quy định pháp luật khác trong quá trình thực thi 

công vụ, nhiệm vụ; cơ quan Sở Nội vụ không phát sinh vụ việc phải bồi thường. 

2.2. Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực nội vụ 

2.2.1. Việc ban hành văn bản quy định chi tiết về lĩnh vực nội vụ 

Sở Nội vụ thường xuyên thực hiện rà soát, xác định các nội dung HĐND, 

UBND tỉnh được giao quy định chi tiết theo quy định tại văn bản QPPL của cơ 

quan nhà nước cấp trên thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở; đồng thời kịp thời rà 

soát, đối chiếu các văn bản QPPL do Sở đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND 

ban hành/ban hành theo thẩm quyền còn hiệu lực pháp luật với các văn bản pháp 

luật hiện hành, để kịp thời tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành, sửa 

đổi, bổ sung, thay thế/ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp.  

Các văn bản quy định chi tiết do Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban 

hành và trình HĐND tỉnh ban hành đảm bảo đúng thẩm quyền, thống nhất, đồng 

bộ với các văn bản của cấp trên và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Do đó, 

có tính khả thi cao, đáp ứng nhu cầu của ngành, địa phương; được các cơ quan 

                                                 
(13)  06 buổi tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho 1.420 người;. 

01 Hội nghị (02 buổi) tập huấn về tổ chức bộ máy; quản lý biên chế theo Kế hoạch số 67/KH-UBND và Kế 

hoạch số 68/KH-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh; công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức; công 

tác thi đua-khen thưởng  cho 250 người; 01 Hội nghị (02 buổi) triển khai Bộ Chỉ số CCHC và tập huấn sử dụng 

Phần mềm Quản lý chấm điểm xác định chỉ số CCHC cho 104 CBCC; 01 Hội nghị (01 buổi) sơ kết 03 năm thực 

hiện công tác CCHC giai đoạn 2016-2018, với 120 đại biểu; 03 Hội nghị (12 buổi) tại 03 cụm (Cụm 1 tại huyện 

Chiêm Hóa; cụm 2 tại huyện Yên Sơn; cụm 3 tại thành phố Tuyên Quang) tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho 560 

công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã của 07 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; 09 lớp (18 

buổi) tập huấn hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức 

cấp xã cho 292 người thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 
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nhà nước và người có thẩm quyền thi hành kịp thời, đầy đủ; góp phần nâng cao 

hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.  

2.2.2. Việc bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật về lĩnh vực nội vụ 

Sở Nội vụ đã bố trí Phó Chánh Văn phòng Sở có trình độ Đại học Luật 

kiêm nhiệm công tác pháp chế của Sở, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị, cơ quan thuộc và trực thuộc Sở liên quan thực hiện theo dõi thi hành pháp 

luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành. Ngoài ra, tham gia theo dõi thi 

hành pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ có công chức, viên chức làm công tác 

chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị, cơ quan thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ. 

Đội ngũ công chức làm công tác theo dõi thi hành pháp luật có trình độ 

chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, có khả năng tuyên truyền, phổ 

biến các văn bản pháp luật và tham gia xây dựng pháp luật về lĩnh vực nội vụ; 

thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các văn bản pháp luật mới được ban hành; thực 

hiện tốt việc kiểm tra, rà soát, đánh giá sự phù hợp của các văn bản pháp luật với hệ 

thống pháp luật hiện hành. Kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp 

luật thuộc lĩnh vực nội vụ cơ bản phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

2.2.3. Việc tuân thủ pháp luật về lĩnh vực nội vụ 

Qua tổ chức 05 cuộc thanh tra công tác nội vụ tại 05 đơn vị(14); 05 cuộc 

kiểm tra, khảo sát tại 43 cơ quan, đơn vị; 930 phiếu/02 cuộc điều tra, khảo sát; 

đồng thời thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực nội 

vụ qua 61 báo cáo tự kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và báo cáo kết quả 

theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực nội vụ của các cơ quan, đơn vị cho thấy: 

Hầu hết các cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh đã tuân 

thủ kịp thời, đầy đủ các quy định của pháp luật về lĩnh vực nội vụ; việc áp dụng 

pháp luật và hướng dẫn áp dụng pháp luật cơ bản đảm bảo tính chính xác, thống 

nhất, được cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiêm chỉnh chấp hành. Cụ thể: 

2.2.3.1. Đối với các lĩnh vực theo dõi trọng tâm năm 2019 

- Công tác CCHC đã được các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện gắn 

với đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; công tác chỉ đạo, điều hành 

CCHC có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động xây dựng, ban hành văn bản 

QPPL được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định; công tác kiểm soát 

TTHC được đẩy mạnh; tổ chức bộ máy tiếp tục được rà soát, kiện toàn theo hướng 

dẫn của trung ương và kế hoạch của UBND tỉnh; hoạt động của Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp được quan tâm, chú trọng 

thực hiện có nền nếp, theo hướng phục vụ tốt hơn cho cá nhân, tổ chức, doanh 

nghiệp; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị, 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích được 

đẩy mạnh; hệ thống quản lý chất lượng ISO TCVN 9001 trong hoạt động hành 

chính được duy trì thực hiện và mở rộng phạm vi áp dụng tại UBND cấp xã. 

                                                 
(14) UBND huyện Sơn Dương và UBND huyện Hàm Yên, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn,UBND huyện Chiêm Hóa. 
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- Việc thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, số 

lượng người làm việc, hợp đồng lao động, công tác bổ nhiệm, số lượng cấp phó, 

công tác xây dựng chính quyền cơ sở tiếp tục được quan tâm thực hiện, có nền 

nếp và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc quản lý, sử dụng biên chế công 

chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc được giao 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị 

định số 68/2000/NĐ-CP cơ bản được thực hiện đúng quy định. Công tác bổ 

nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý căn cứ vào nhu cầu, nhiệm vụ 

chính trị của cơ quan, đơn vị và đảm bảo trong quy hoạch. 

2.2.3.2. Đối với các lĩnh vực khác 

Tổ chức triển khai Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản của trung 

ương, của tỉnh về thi đua, khen thưởng được thực hiện bằng nhiều hình thức đa 

dạng, linh hoạt; phát động các phong trào thi đua yêu nước, ký giao ước thi đua 

sát với thực tiễn của các cơ quan, đơn vị; thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng và 

công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ thi đua-khen thưởng, sử dụng quỹ thi đua, khen 

thưởng cơ bản được thực hiện đúng quy định. 

Đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tôn giáo, cơ sở tôn giáo 

chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước 

về tín ngưỡng, tôn giáo trong sinh hoạt, hoạt động; tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện bằng hình thức 

phù hợp; công tác tranh thủ chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tổ 

chức tôn giáo được quan tâm thực hiện. 

Công tác soạn thảo, ban hành văn bản hành chính và quản lý văn bản đến, 

đi được thực hiện theo đúng quy trình, cơ bản đảm bảo các yêu cầu về nội dung, 

thẩm quyền ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, trình tự quản lý 

văn bản đến, trình tự phát hành văn bản đi; quản lý và sử dụng con dấu đúng quy 

định; việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ, ứng dụng công nghệ 

thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ được quan tâm thực hiện. 

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong tuân thủ pháp luật về lĩnh vực nội 

vụ ở một số cơ quan, đơn vị còn có tồn tại, hạn chế sau: 

3.1. Tồn tại, hạn chế 

3.1.1. Đối với các lĩnh vực theo dõi trọng tâm năm 2019 

- Việc bố trí một số chức danh công chức cấp xã chưa đảm bảo về trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ, chuyên ngành đào tạo theo quy định; bổ nhiệm viên chức 

lãnh đạo, quản lý còn một số trường hợp chưa đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện về 

trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. 

- Việc chỉ đạo thực hiện CCHC ở một số cơ quan, đơn vị chưa sâu sát, kịp 

thời, báo cáo định kỳ về CCHC còn chậm; công tác tham mưu ban hành văn bản 

QPPL chưa đảm bảo tiến độ; việc cập nhật, niêm yết thủ tục hành chính, địa chỉ 

tiếp nhận phản ánh kiến nghị chưa kịp thời theo quy định; giải quyết thủ tục 

hành chính vẫn còn một số trường hợp quá hạn; tỷ lệ hồ sơ thù tục hành chính 
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tiếp nhận và xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 còn thấp; kết quả ứng dụng công nghệ 

thông tin vào CCHC chưa đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đề ra;  hiệu quả áp dụng 

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 trong hoạt động 

hành chính của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế.  

- Việc tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua, đăng ký các danh hiệu thi 

đua đối với cấp xã còn hạn chế; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các phong trào thi 

đua, công tác khen thưởng chưa thường xuyên. Hồ sơ đánh giá, xếp loại công 

chức, viên chức của một số cơ quan, đơn vị chưa cập nhật, lưu đầy đủ; một số cơ 

quan, đơn vị chưa xây dựng các tiêu chí chi tiết để đánh giá và phân loại công 

chức, viên chức. Công tác khen thưởng theo thẩm quyền chưa được thực hiện 

thường xuyên, vì vậy chưa phát huy hết vai trò, tác dụng của công tác thi đua, 

khen thưởng trong thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác phát 

hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến tuy có một số chuyển biến tích 

cực, nhưng vẫn còn tồn tại không ít tư tưởng “tự phát” không có chỉ đạo, định 

hướng thường xuyên từ cơ sở.  

3.1.2. Đối với các lĩnh vực khác 

3.1.2.1. Về công tác tôn giáo: 

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn 

giáo (Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo) chưa thường xuyên, các xã được kiểm tra chưa ban hành văn 

bản hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền cho nhân dân tại các thôn, xóm, bản của 

địa phương sau khi Luật có hiệu lực thi hành). 

Có xã, công tác hướng dẫn các điểm nhóm của đạo tin lành nộp danh mục 

hoạt động tôn giáo hằng năm và tờ khai sinh hoạt tôn giáo tập trung chưa được 

quan tâm, chú trọng; không rà soát kỹ đối với việc tiếp nhận đăng ký sinh hoạt 

tôn giáo tập trung; chưa thực hiện việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký sinh 

hoạt đối với các điểm nhóm đã sáp nhập. 

3.1.2.2. Về công tác văn thư-lưu trữ: 

Việc soạn thảo văn bản ở một số cơ quan, đơn vị còn sai về kỹ thuật trình 

bày, chưa ký nháy tắt của người soạn thảo văn bản; vẫn còn tình trạng bản gốc 

chưa đóng dấu; các tập lưu chưa được đánh mục lục tài liệu và đánh số tờ. 

Một số cơ quan, đơn vị chưa ban hành Danh mục hồ sơ cơ quan; việc lập 

hồ sơ công việc của công chức, viên chức thực hiện chưa nghiêm; công chức, 

viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ kiêm nhiệm nhiều việc nên việc quan 

tâm nghiên cứu tham mưu, đề xuất và hướng dẫn nghiệp vụ lập hồ sơ cho công 

chức, viên chức cơ quan còn hạn chế. Việc giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ 

cơ quan chưa thực hiện theo quy định. 

Tình trạng tài liệu chưa được chỉnh lý tồn đọng tại các phòng chuyên môn 

của các cơ quan, đơn vị còn nhiều. Một số cơ quan, đơn vị chưa bố trí kho lưu 

trữ riêng, trang thiết bị còn thiếu (giá, tủ đựng tài liệu). 

3.2. Nguyên nhân 
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3.2.1. Một số văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước chưa được sửa 

đổi, bổ sung kịp thời phù hợp với nghị quyết, quy định của Đảng, do vậy địa 

phương khó khăn trong việc tổ chức triển khai thực hiện, như: Quyết định số 

27/2004/QĐ-TTg ngày 19/02/2004 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; Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về 

quản lý biên chế công chức; Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 

5/5/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh... 

3.2.2. Quy định trong một số văn bản của Nhà nước, văn bản của Đảng về 

phân cấp công tác bổ nhiệm cán bộ, công chức chưa thống nhất. Tiêu chuẩn để 

lựa chọn công chức vào nguồn quy hoạch còn chung chung, chưa được cụ thể 

hóa đối với từng loại công chức. Do vậy, một số cơ quan, đơn vị còn lúng túng 

trong công tác bổ nhiệm, quy hoạch nhân sự, giữa tiêu chuẩn cán bộ bổ nhiệm 

với tiêu chuẩn cán bộ đưa vào quy hoạch. 

3.2.3. Quy định pháp luật điều chỉnh về cán bộ, công chức cấp xã còn thiếu, 

có nội dung còn bất cập, hoặc không phù hợp với tình hình thực tế hiện nay:  

- Chưa có quy định cụ thể về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, các hành vi áp 

dụng hình thức kỷ luật đối với cán bộ cấp xã. 

- Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT/BNV-BTC-BLĐTBXH chưa quy 

định việc bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong trường hợp cán bộ cấp xã 

chuyển sang giữ chức vụ lãnh đạo có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn và quy 

định chỉ được hưởng một mức phụ cấp cao nhất trong trường hợp kiêm nhiệm 

nhiều chức danh. 

- Quyết định 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ Nội vụ có nhiều 

nội dung không còn phù hợp với thực tiễn, đặc biệt về trình độ văn hóa, trình độ 

chuyên môn của cán bộ cấp xã. Cụ thể: Chức danh Văn phòng Đảng ủy ở cơ sở 

tham mưu cho cấp ủy những nhiệm vụ như: Tổng hợp, thống kê tình hình hoạt 

động của Đảng bộ; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Đảng ủy; chuẩn bị tài 

liệu các kỳ họp Đảng ủy…, là những nhiệm vụ có sự phức tạp và thời gian làm việc 

khá tương đồng với công chức Văn phòng - Thống kê, tuy nhiên, không phải là 

chức danh công chức cấp xã. 

- Trong thực hiện Nghị định số 34/2009/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của 

Chính phủ: 

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP 

ngày 22/9/2009 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 2 Nghị 

định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và chủ trương bố trí 

công an chính quy tại xã, thị trấn, việc bố trí, sắp xếp đối với Trưởng Công an 

xã ở gặp khó khăn như sau: Xã đã bố trí đủ số lượng công chức nhưng khi bố trí 

công an chính quy số lượng cán bộ, công chức phải giảm 01 người theo quy 
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định; Trưởng Công an xã đa số có trình độ Trung cấp các chuyên ngành về công 

an không phù hợp với ngành đào tạo của các chức danh công chức cấp xã. 

Ngoài ra, có khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 

34/2009/NĐ-CP ngày 24/4/2019 về các nội dung: Chức danh, mức phụ cấp đối 

với một số chức danh ở thôn, tổ dân phố; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh của 

cán bộ, công chức xã, việc xác định người trực tiếp ở thôn, tổ dân phố..., Sở 

Nội vụ đã tham mưu với UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ tại Văn bản số 

1465/UBND-NC ngày 30/5/2019 và Sở Nội vụ báo cáo Bộ Nội vụ tại Văn bản 

số 619/SNV-XDCQ&CTTN ngày 13/9/2019, đề nghị Bộ Nội vụ xem xét 

hướng dẫn để thực hiện. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với Quốc hội 

1.1. Khẩn trương sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản Luật thực hiện 

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu 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 Nghị 

quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII“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”.  

1.2. Sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 theo hướng 

các Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh không ban hành 

dưới thể thức văn bản quy phạm pháp luật, đề đảm bảo tính kịp thời trong tổ 

chức triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 

18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII. Mặt khác, theo chỉ đạo của Trung ương, các tỉnh đã 

thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của tỉnh để 

tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ quản lý tổ chức bộ máy, biên chế trên 

địa bàn tỉnh, trong đó giao cho Sở Nội vụ giúp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh 

thẩm định Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị thuộc khối nhà nước 

trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

2. Đối với Chính phủ 

2.1. Xem xét, giảm thời gian đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và 

thời gian gửi các cơ quan, đơn vị tham gia lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định 

QPPL của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; quy định tiêu chuẩn và 

điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc cơ quan, 

đơn vị ... vì các văn bản này có đối tượng chịu sự điều chỉnh ít, phải sớm ban 

hành để đảm bảo tính kịp thời trong tổ chức triển khai thực hiện. 

2.2. Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2012/NĐ-CP theo hướng phân cấp 

cho UBND tỉnh thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công 

lập; tạo điều kiện thuận lợi cho UBND tỉnh trong việc việc sắp xếp, tổ chức lại, 
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giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh đảm bảo tinh gọn, hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 

25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) 

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. 

2.3. Về lộ trình thực hiện sắp xếp, điều động, luân chuyển, tinh giản biên 

chế hoặc giải quyết thôi việc đối với người dôi dư 

 Đối với trường hợp Trưởng Công an xã dôi dư ở những nơi bố trí lực 

lượng công an chính quy thì số lượng cán bộ, công chức cấp xã có thể cao hơn 

quy định 01 người do bố trí Trưởng Công an xã đảm nhận các chức danh công 

chức cấp xã nhưng tối đa không quá 03 năm. 

3. Đối với Bộ Nội vụ 

- Đề nghị Bộ Nội vụ kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp 

luật để địa phương có căn cứ triển khai các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung 

ương Đảng về tổ chức bộ máy, biên chế.  

- Ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 

16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể 

đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. 

- Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn cho đội ngũ công chức, viên 

chức nói chung, nhất là đội ngũ công chức làm công tác nội vụ về công tác triển 

khai, thi hành Luật. 

4. Đối với các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc và trực 

thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố 

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện và thi 

hành pháp luật về lĩnh vực nội vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường kiểm 

tra, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực nội vụ 

theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền. 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc và cán bộ, công chức, viên 

chức được phân công theo dõi, thực hiện các nhiệm vụ công tác thuộc lĩnh vực nội 

vụ khắc phục  ngay tồn tại, hạn chế qua kiểm tra theo chỉ đạo của cấp có thẩm 

quyền (nếu có). 

Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở Tư pháp (tổng hợp);  

- Giám đốc, PGĐ sở; 

- Các cơ quan CM, cơ quan HC  

thuộc UBND tỉnh;  

- UBND huyện, thành phố; 

- Các ĐV, CQ thuộc và trực thuộc sở; 

- Lưu: VT, VP. 

  KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

      
 
 

 

Vũ Ngọc Khánh 
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Biểu  số 01 

 

DANH MỤC VĂN BẢN   

HƯỚNG DẪN, ĐÔN ĐỐC DO SỞ NỘI VỤ BAN HÀNH 

Từ 01/20/2018 đến 30/9/2019 

(Kèm theo Báo cáo số: 346/BC-SNV ngày 02/10/2019) 

 

STT 
Số, kí hiệu  

văn bản 

Ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Trích yếu 

1 LĨNH VỰC TRỌNG TÂM: 14  

- 
579/SNV-

XDCQ&CTTN 
09/10/2018 

Về việc rà soát, xây dựng phương án sáp nhập thôn, 

tổ dân phố và tổng hợp số người hoạt động không 

chuyên trách dôi dư dự kiến sau sáp nhập 

- 704/SNV-CCVC 23/11/2019 
Về việc hướng dẫn biểu mẫu, tài liệu phục vụ công 

tác tuyển dụng viên chức 

- 
782/SNV-

XDCQ&CTTN 
26/12/2018 

Hướng dẫn UBND huyện Hàm Yên bố trí cán bộ, 

công chức cấp xã 

- 05/SNV-TCBC  04/01/2019 
Về việc đôn đốc hoàn chỉnh Đề án tổ chức lại Ban 

Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 

- 132/SNV-TCBC 15/3/2019 

Về việc đôn đốc hướng dẫn thực hiện sắp xếp Đài 

Truyền thanh - Truyền hình với Trung tâm Văn 

hóa, Thông tin-Thể thao cấp huyện 

- 163/SNV-CCHC 27/3/2019 
Về việc hướng dẫn đánh giá kết quả CCHC theo 

Quyết định số 52/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

- 213/SNV-CCVC 19/4/2019 
Về việc đôn đốc Sở Y tế hoàn thành Đề án vị trí việc 

làm 11 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

- 227/SNV-TCBC 25/4/2019 

Về việc đôn đốc thực hiện Văn bản số 2689/UBND-NC 

ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh (về xây dựng Đề án  

thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 

19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu, BCH Trung ương 

Đảng khóa XII) 

- 315/SNV-TCBC 27/5/2019 

Về việc đôn đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã 

hội, UBND huyện, thành phố thực hiện quy hoạch 

mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập 

- 
330/SNV-

XDCQ&CTTN 
30/5/2019 

Hướng dẫn UBND huyện, thành phố thực hiện chỉ 

tiêu số 18.2, 18.3 thuộc tiêu chí “Hành chính công” 

xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 

- 
356/SNV-

XDCQ&CTTN 
05/6/2019 

Về việc hướng dẫn UBND huyện Sơn Dương tổ 

chức lấy ý kiến cử tri; biểu mẫu và quy trinh, thủ 

tục, hô sơ trinh cấp có thẩm quyền thông qua chủ 

trương sắp xếp đơn vị hành chính xã 
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STT 
Số, kí hiệu  

văn bản 

Ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Trích yếu 

- 
539/SNV-

XDCQ&CTTN 
15/8/2019 

Về việc rà soát, trình UBND tỉnh giao số lượng 

CBCC xã, phường, thị trấn (đề nghị UBND huyện, 

thành phố)  

- 574/SNV-CCHC 27/8/2019 

Về việc triển khai điều tra xã hội học đo lường sự 

hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ 

của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 

- 583/SNV-CCVC 30/8/2019 Về vị trí việc làm của công chức ngành Giáo dục 

- 641/SNV-CCVC 20/9/2019 

Về hướng dẫn tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo 

dục năm 2019 (hướng dẫn UBND huyện, thành 

phố, Sở Giáo dục và Đào tạo) 

2 
 

LĨNH VỰC KHÁC: 15 
 

 

2.1 LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN: 04 

- 
522/SNV-

XDCQ&CTTN 
01/10/2018 

Về việc lập hồ sơ đề nghị công nhận xã ATK, vùng 

ATK 

- 
658/SNV-

XDCQ&CTTN 
12/11/2018 

Về việc đôn đốc đảm bảo tiến độ việc lập hồ sơ đề 

nghị công nhận xã ATK, vùng ATK 

- 
110/SNV-

XDCQ&CTTN 
08/3/2019 

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 

112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ 

về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung 

phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai 

đoạn 1965-1975 

- 
303/SNV-

XDCQ&CTTN 
21/5/2019 

Về việc hoàn thiện Đề án điều chỉnh địa giới hành 

chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang  

2.2 LĨNH VỰC  TÔN GIÁO: 06 

- 701/SNV-TG 22/11/2018 
Về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế sau công 

tác kiểm tra của Đoàn kiểm tra 108 

- 105/SNV-TG 26/11/2018 

Về việc hướng dẫn UBND huyện, thành phố) quản 

lý hoạt động tôn giáo trong dịp Lễ Giáng sinh năm 

2018  

- 121/SNV-TG 12/3/2019 

Về việc hướng dẫn UBND huyện, thành phố trọng 

tâm công tác quản lý nhà nước đối với Phật giáo 

năm 2019 

- 27/SNV-TG 15/3/2019 

Về việc hướng dẫn UBND huyện, thành phố quản 

lý hoạt động tôn giáo trong dịp Lễ phục sinh năm 

2019 

- 30/SNV-TG 20/3/2019 

Về việc hướng dẫn UBND huyện, thành phố một số 

công tác đối với đạo Tin lành năm 2019 và ngăn 

chặn các nhóm in lành cực đoan 
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STT 
Số, kí hiệu  

văn bản 

Ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Trích yếu 

- 545/SNV-TG 19/8/2019 

Về việc đôn đốc UBND huyện, thành phố thực hiện 

Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 21/6/2019 (Về 

kiểm tra thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật 

về tín ngưỡng, tôn giáo; rà soát văn bản QPPL và 

văn bản chứa đựng QPPL liên quan đến tín ngưỡng 

tôn giáo năm 2019) 

2.3 LĨNH VỰC THI ĐUA-KHEN THƯỞNG: 01 

- 84/SNV-TĐKT 11/9/2019 

Về việc đề nghị khen thưởng thành tích kháng 

chiến còn tồn đọng (đề nghị UBND huyện, thành 

phố chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc xét, đề nghị 

khen thưởng thành tích kháng chiến còn tồn đọng) 

2.4 LĨNH VỰC VĂN THƯ-LƯU TRỮ: 04 

- 115/SNV-VTLT 08/3/2019 
Về việc tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà 

nước đối với tài liệu tại Lưu trữ lịch sử 

- 205/SNV-VTLT 17/4/2019 
Về việc quản lý và bảo quản văn bản điện tử tại cơ 

quan, tổ chức 

- 226/SNV-VTLT 25/4/2019 

Về việc hướng dẫn quản lý tài liệu lưu trữ trong 

trường hợp cơ quan, tổ chức chia tách, sáp nhập, 

giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc phá sản 

- 616/SNV-VTLT 12/9/2019 
Về việc hướng dẫn thu hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp 

vào lưu trữ lịch sử năm 2019 
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Biểu số 02 

 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH CHI TIẾT  

DO SỞ NỘI VỤ THAM MƯU UBND TỈNH BAN HÀNH VÀ TRÌNH HĐND BAN HÀNH 

 Từ 01/10/2018 đến 30/9/2019 
  

(Kèm theo Báo cáo số: 346/BC-SNV ngày 02/10/2019 của Sở Nội vụ) 

 
 

STT 
TÊN, SỐ KÝ HIỆU 

VĂN BẢN 

NGÀY BAN 

HÀNH 
TRÍCH YẾU VĂN BẢN 

NGÀY CÓ  

HIỆU LỰC 

I NGHỊ QUYẾT  CỦA HĐND TỈNH: 01  

1 
Nghị quyết số 

01/2019/NQ-HĐND 
01/8/2019 

Quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động 

không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động 

đối với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã 

hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không 

chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của 

thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  

15/8/2019 

II QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH: 07  

2 
Quyết định số 

09/2018/QĐ-UBND 
05/11/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công 

chức ban hành kèm theo Quyết định só 32/2013/QĐ-UBND ngày 

20/12/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang 

16/11/2018 

3 
Quyết định số 

12/2018/QĐ-UBND 
05/12/2018 

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm  chức danh người đứng đầu, cấp 

phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc UBND huyện, thành phố 

16/12/2018 

http://congbao.tuyenquang.gov.vn/Trangchủ/tabid/38/cbid/2099/Default.aspx
http://congbao.tuyenquang.gov.vn/Trangchủ/tabid/38/cbid/2099/Default.aspx
http://congbao.tuyenquang.gov.vn/Trangchủ/tabid/38/cbid/2099/Default.aspx
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STT 
TÊN, SỐ KÝ HIỆU 

VĂN BẢN 

NGÀY BAN 

HÀNH 
TRÍCH YẾU VĂN BẢN 

NGÀY CÓ  

HIỆU LỰC 

4 
Quyết định số 

13/2018/QĐ-UBND 
20/12/2018 

Bãi bỏ Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh 

về ban hành Quy định đánh giá thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Người 

đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức 

01/01/2019 

5 
Quyết định số 

02/2019/QĐ-UBND  
09/4/2019 

Ban hành Quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 
25/4/2019 

6 
Quyết định số 

13/2019/QĐ-UBND 

10/7/2019 

 

Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang 
01/8/2019 

7 
Quyết định số 

23/2019/QĐ-UBND  
10/9/2019 

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng thuộc Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên 

Quang 

01/10/2019 

8 
Quyết định số 

24/2019/QĐ-UBND  
17/9/2019 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, xóm, bản, tổ dân phố 01/10/2019 
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Biểu số 03 

 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH CHI TIẾT DO SỞ NỘI VỤ  

THAM MƯU UBND TỈNH BAN HÀNH VÀ TRÌNH HĐND BAN HÀNH ĐƯỢC TỰ KIỂM TRA 
 

 Từ 01/10/2018 đến 30/9/2019 
 

(Kèm theo Báo cáo số: 346/BC-SNV ngày 02/10/2019 của Sở Nội vụ) 

 
 

STT 
TÊN, SỐ KÝ 

HIỆU VĂN BẢN 

NGÀY  

BAN HÀNH 
TRÍCH YẾU VĂN BẢN 

NGÀY CÓ  

HIỆU LỰC 

KẾT QUẢ TỰ 

KIỂM TRA 

I NGHỊ QUYẾT  CỦA HĐND TỈNH: 01   

1 
Nghị quyết số 

01/2019/NQ-HĐND 
01/8/2019 

Quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với 

người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; 

mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ 

Quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, 

phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động 

không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham 

gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang  

15/8/2019 

Phù hợp với  

quy định của 

pháp luật 

II QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH: 07   

2 
Quyết định số 

09/2018/QĐ-UBND 
05/11/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý 

cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 

32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang 

16/11/2018 

Phù hợp với  

quy định của 

pháp luật 
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STT 
TÊN, SỐ KÝ 

HIỆU VĂN BẢN 

NGÀY  

BAN HÀNH 
TRÍCH YẾU VĂN BẢN 

NGÀY CÓ  

HIỆU LỰC 

KẾT QUẢ TỰ 

KIỂM TRA 

3 
Quyết định số  

12/2018/QĐ-UBND 
05/12/2018 

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm  chức danh người 

đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị 

thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng 

phòng Nội vụ thuộc UBND huyện, thành phố 

16/12/2018 

Phù hợp với  

quy định của 

pháp luật 

4 
Quyết định số  

13/2018/QĐ-UBND 
20/12/2018 

Bãi bỏ Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 

của UBND tỉnh về ban hành Quy định đánh giá thực hiện 

chức trách, nhiệm vụ của Người đứng đầu các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức 

01/01/2019 

Phù hợp với  

quy định của 

pháp luật 

5 

Quyết định số 

02/2019/QĐ-UBND  

 

09/4/2019 
Ban hành Quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
25/4/2019 

Phù hợp với 

quy định của 

pháp luật 

6 
Quyết định số 

13/2019/QĐ-UBND 
10/7/2019 

Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, 

thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
01/8/2019 

Phù hợp với 

quy định của 

pháp luật 

7 
Quyết định số 

23/2019/QĐ-UBND  
10/9/2019 

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Điều phối các dự án 

vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang 

01/10/2019 

Phù hợp với 

quy định của 

pháp luật 

8 
Quyết định số 

24/2019/QĐ-UBND  
17/9/2019 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, xóm, bản, 

tổ dân phố 
01/10/2019 

Phù hợp với 

quy định của 

pháp luật 

http://congbao.tuyenquang.gov.vn/Trangchủ/tabid/38/cbid/2099/Default.aspx
http://congbao.tuyenquang.gov.vn/Trangchủ/tabid/38/cbid/2099/Default.aspx
http://congbao.tuyenquang.gov.vn/Trangchủ/tabid/38/cbid/2099/Default.aspx
http://congbao.tuyenquang.gov.vn/Trangchủ/tabid/38/cbid/2099/Default.aspx
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Biểu số 04 

 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH CHI TIẾT DO SỞ NỘI VỤ  

THAM MƯU UBND TỈNH BAN HÀNH VÀ TRÌNH HĐND BAN HÀNH ĐƯỢC RÀ SOÁT 
 

 Từ 01/10/2018 đến 30/9/2019 
 

 (Kèm theo Báo cáo số: 346/BC-SNV ngày 02/10/2019 của Sở Nội vụ) 

 
 

STT 
TÊN, SỐ KÝ 

HIỆU VĂN BẢN 

NGÀY BAN 

HÀNH 

TRÍCH YẾU VĂN 

BẢN 
KẾT QUẢ RÀ SOÁT 

HÌNH 

THỨC 

KIẾN 

NGHỊ XỬ 

LÝ 

KẾT QUẢ XỬ LÝ 

I NGHỊ QUYẾT  CỦA HĐND TỈNH: 03 
   

01 

Nghị quyết  

số 11/2014/ 

NQ-HĐND 

22/7/2014 

Về số lượng, chức 

danh, chế độ, chính 

sách đối với người 

hoạt động không 

chuyên trách ở xã, 

phường, thị trấn và ở 

thôn, tổ dân phố; mức 

khoán kinh phí hoạt 

động của các tổ chức 

chính trị-xã hội ở xã, 

phường, thị trấn và chi 

hội thuộc các tổ chức 

chính trị-xã hội ở  thôn 

thuộc các xã đặc biệt 

khó khăn trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang 

Một số nội dung của Nghị quyết số 

11/2014/NQ-HĐND không còn phù hợp với 

Nghị  định  số   34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về CBCC cấp xã và 

người hoạt động không chuyên trách 

(NHĐKCT) ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và tình 

hình thực tế ở địa phương, như: Quy định về số 

lượng NHĐKCT ở cấp xã được bố trí theo phân 

loại xã; quy định về số lượng NHĐKCT ở thôn, 

tổ dân phố. 

Thay thế 

HĐND tỉnh đã ban hành Nghị 

quyết số 01/2019/NQ-HĐND 

ngày 01/8/2019 Quy định chức 

danh, bố trí số lượng, mức phụ 

cấp đối với người hoạt động 

không chuyên trách ở xã, 

phường, thị trấn; mức khoán kinh 

phí hoạt động đối với Ủy ban 

Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và 

các tổ chức chính trị - xã hội ở 

xã, phường, thị trấn; mức phụ 

cấp đối với người hoạt động 

không chuyên trách và mức bồi 

dưỡng người trực tiếp tham gia 

công việc của thôn, tổ dân phố 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  
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02 

Nghị quyết số 

09/2016/ 

NQ-HĐND 

06/12/2016 

Ban hành Quy định 

chính sách thu hút 

nguồn nhân lực có 

trình độ cao; chính 

sách hỗ trợ cán bộ, 

công chức, viên chức 

đi đào tạo nâng cao 

trình độ sau đại học, 

giai đoạn 2017-2021 

- Hầu hết các văn bản là  căn cứ ban hành Nghị 

quyết đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế  

(Nghị định số 18/2010/NĐ-CP; Thông tư 

số 03/2011/TT-BNV ; Thông tư số 

19/2014/TT-BNV; Nghị định số 24/2010/NĐ-

CP ; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP). 

- Một số nội dung tại Quy định (ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND) không 

còn phù hợp với quy định hiện hành, như: Khoản 

4 Điều 1; Điểm b Khoản 2 Điều 2; Điểm c 

Khoản 2 Điều 2; Điểm e Khoản 2 Điều 2. 

- Một số nội dung của Quy định ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND 

cần sửa đổi, bổ sung để đảm bảo lôgic, chặt 

chẽ và thống nhất  

Sửa đổi, 

bổ sung 

Sở Nội vụ đã hoàn thành xây 

dựng dự thảo, lấy ý kiến tham 

gia của các cơ quan, đơn vị và 

tổng hợp, tiếp thu ý kiến gửi Sở 

Tư pháp thẩm định tại Văn bản 

số 622/SNV-CCVC ngày 

13/9/2019 của Sở Nội vụ 

03 

Nghị quyết số 

08/2013/ 

NQ-HĐND ngày 

17/7/2013 

 

Quy định mức chi, việc 

lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và quyết toán 

kinh phí đảm bảo công 

tác cải cách hành chính 

trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang 

Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 

của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm 

bảo công tác cải cách hành chính nhà nước có 

hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Thông tư 

số 172/2012/TT-BTC  ngày 22/ 10/ 2012 của 

Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản 

lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm 

công tác cải cách hành chính nhà nước hết hiệu 

lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi 

hành. Do đó, một số nội dung chi, mức chi quy 

định tại Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND 

không còn phù hợp với quy định tại Thông tư 

số 26/2019/TT-BTC 

Thay thế 

Tại Văn bản số 647/SNV-VP 

ngày 25/9/2019 về việc đề xuất 

xây dựng nghị quyết của HĐND 

tỉnh do UBND tỉnh trình năm 

2020, Sở Nội vụ đã đề xuất  

UBND tỉnh giao Sở Tài chính 

chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ 

và các cơ quan liên quan soạn 

thảo dự thảo nghị quyết; trình 

UBND tỉnh tháng 5/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-24-2010-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-cong-chuc-102412.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-24-2010-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-cong-chuc-102412.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-24-2010-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-cong-chuc-102412.aspx
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04 

Quyết định số 

22/2010/ 

QĐ-UBND 

27/9/2010 

Ban hành Quy định 

trình tự, thủ tục, hồ sơ, 

thời gian xét tặng 

thưởng Cờ thi đua của 

UBND tỉnh, Tập thể 

Lao động xuất sắc, 

Chiến sỹ thi đua cấp 

tỉnh, Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh 

- Các căn cứ chính để ban hành Quyết định số 

22/2010/QĐ-UBND và Quyết định số 

11/2015/QĐ-UBND (Luật Tổ chức HĐND và 

UBND năm 2003; Nghị định số 42/2010/NĐ-

CP; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP; Nghị định số 

65/2014/NĐ-CP;  Thông tư số 07/2014/TT-

BNV)  đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế 

bằng các văn bản QPPL khác. Do đó, nội dung  

02 Quyết định không còn phù hợp với các văn 

bản pháp luật hiện hành (Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP; Thông tư số 08/2017/TT-

BNV).. 

- Phần II mục I Kết luận thanh tra số 

603/KLTT-BTĐKT ngày 03/4/2018 của Ban 

Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc 

chấp hành các quy định pháp luật về thi đua, 

khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang có nội dung: “... UBND tỉnh Tuyên 

Quyang cần ban hành Quy chế chung về thi 

đua, khen thưởng để tạo hành lang pháp lý cho 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thuộc 

tỉnh tổ chức, triển khai các phong trào thi đua 

cũng như khen thưởng theo thẩm quyền”. 

- Mục III khoản 1 Hướng dẫn số 2745/HD-

BTĐKT ngày 24/11/2015 của Ban Thi đua - 

Khen thưởng Trung ương hướng dẫn tổ chức 

hoạt động và bình xét thi đua của Cụm thi đua 

Thay thế 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết 

định số 02/2019/QĐ-UBND 

ngày 25/4/2019 ban hành Quy 

chế thực hiện công tác thi đua, 

khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang  

 

05 

Quyết định số 

11/2015/QĐ-

UBND  

 

01/8/2015 

Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy định 

trình tự, thủ tục, hồ sơ, 

thời gian xét tặng 

thưởng Cờ thi đua của 

UBND tỉnh, Tập thể 

Lao động xuất sắc, 

Chiến sĩ thi đua cấp 

tỉnh, Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh 

ban hành kèm theo 

Quyết định số 

22/2010/QĐ-UBND 

ngày 27/9/2010 của 

UBND tỉnh 
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các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy 

định một trong các tiêu chí chấm điểm các tỉnh 

trong Cụm thi đua là “... Có Quy chế (quy 

định) về công tác thi đua, khen thưởng”. 

06 

Quyết định số 

09/2014/ 

QĐ-UBND  

21/7/2014 

Ban hành Quy chế 

nâng bậc lương trước 

thời hạn do lập thành 

tích xuất sắc trong thực 

hiện nhiệm vụ đối với 

cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao 

động trong các cơ 

quan, đơn vị thuộc 

UBND tỉnh Tuyên 

Quang 

- Một số căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu 

lực thi hành và được thay thế bởi các văn bản 

QPPL khác: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003. Nghị 

định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010; 

Nghị định số 39/2012/NĐ-CP; Nghị định số 

42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010; Nghị định 

số 65/2010/NĐ-CP. Do đó, một số nội dung  

không còn phù hợp với pháp luật hiện hành. 

 - Quy định cụ thể về tiêu chuẩn và cấp độ 

thành tích xuất sắc để xem xét nâng bậc 

lương cho phù hợp với Quy chế số 10-QC/TU 

ngày 28/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và Quy định số 

21-Qđi/TU, ngày 26/11/2018 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm điểm và 

đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối 

với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá 

nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, để 

đảm bảo nguyên tắc lựa chọn những cá nhân 

xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và phù hợp 

với cấp độ về thành tích xuất sắc để xem xét 

nâng bậc lương trước thời hạn.  

Sửa đổi, 

bổ sung 

UBND tỉnh đã thông qua tại kỳ 

họp UBND tỉnh tháng 9/2019 
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- Để thực hiện thống nhất về số cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động được nâng 

bậc lương trước thời hạn trong năm, đối với 

các cơ quan, đơn vị có số người trong danh 

sách trả lương dư ra dưới 10 người (bao gồm 

cả cơ quan, đơn vị có dưới 10 người trong 

danh sách trả lương) theo quy định tại tiết 3, 

Điểm c, Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-

BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ. 

- Điều chỉnh, bổ sung thứ tự ưu tiên trong 

xem xét nâng bậc lương trước thời hạn đảm 

bảo phù hợp với thành tích, những người 

chưa được nâng bậc lương trước thời hạn, 

người dân tộc thiểu số, giới tính nữ 

07 

Quyết định số 

17/2013/ 

QĐ-UBND 

 ngày 20/8/2013 

20/8/2013 

Ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của 

thôn, xóm, bản, tổ dân 

phố 

Một số quy định tại Quyết định số 17/2013/QĐ-

UBND ngày 20/8/2013 không còn phù hợp với 

Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 

của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 

của Bộ Nội vụ, như: Nguyên tắc tổ chức và hoạt 

động (Điều 3); Tổ chức của thôn, tổ dân phố 

(Điều 4); Nội dung hoạt động của thôn, tổ dân 

phố (Điều 5); Điều kiện thành lập thôn mới, tổ 

dân phố mới (Điều 7): thay đổi quy định về quy 

mô số hộ gia đình. 

- Không quy định nội dung về Phó Trưởng thôn, 

Phó Tổ trưởng Tổ dân phố vì trường hợp cần 

thiết mới bố trí Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng 

 

Thay thế 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết 

định số 24/2019/QĐ-UBND 

17/9/2019 ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của thôn, 

xóm, bản, tổ dân phố 
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08 

Quyết định số 

23/2013/ 

QĐ-UBND  

20/11/2013 

Ban hành Quy định 

tiêu chí phân loại thôn, 

xóm, bản, tổ dân phố 

trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang 

Một số quy định tại Quyết định số 

23/2013/QĐ-UBND không còn phù hợp với 

Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 

03/12/2018 sửa đổi, bổ sng một số điều của 

Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 

của Bộ Nội vụ, như: Cách tính điểm và công 

thức tính điểm về quy mô số hộ gia đình không 

còn phù hợp với quy định hiện nay là 150 hộ 

đối với thôn, 200 hộ đối với tổ dân phố…;  

Thay thế 
UBND tỉnh đã thông qua tại kỳ 

họp UBND tỉnh tháng 9/2019 

09 

03/2013/ 

QĐ-UBND  

 

16/5/2013 

Quy định về điều kiện, 

tiêu chuẩn, thủ tục tiếp 

nhận cán bộ, công 

chức, viên chức; 

chuyển công tác, biệt 

phái đối với viên chức 

thuộc thẩm quyền quản 

lý của các cơ quan, 

đơn vị 

Ngày 29/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị 

định số 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 

số quy định về tuyển dụng công chức, viên 

chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên 

chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại 

công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp công lập; trong đó đã sửa đổi, 

bổ sung một số quy định trường hợp đặc biệt 

trong tuyển dụng công chức, viên chức, theo 

đó: 

- Tại khoản 2, Điều 1 và khoản 4, Điều 2 Nghị 

định số 161/2018/NĐ-CP quy định trong tuyển 

dụng công chức, viên chức được cộng điểm ưu 

tiên tại vòng 2.  

- Tại khoản 11, Điều 1 Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 19 

Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định các 

trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức 

được tiếp nhận không qua thi tuyển vào công 

chức.  

Sửa đổi, 

bổ sung  
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- Tại khoản 13, Điều 1 Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP sửa đổi,  

bổ sung khoản 3 và bổ sung khoản 6, Điều 25 

Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định điều 

kiện, tiêu chuẩn xét chuyển cán bộ, công chức 

cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên. 

- Tại khoản 5, Điều 1 và khoản 6, Điều 2 Nghị 

định số 161/2018/NĐ-CP xác định điểm phỏng 

vấn hoặc thực hành tính theo thang điểm 100 

điểm và xác định người trúng tuyển có kết quả 

điểm phỏng vấn hoặc thực hành đạt từ 50 điểm 

trở lên. 

Do vậy, cần thiết quy định chi tiết về cách tính 

điểm và nguyên tắc xác kết quả sát hạch và ưu 

tiên trong tuyển dụng đối với trường hợp đặc 

biệt trong tuyển dụng công chức, viên chức của 

các cơ quan, đơn vị. 

10 
41/2013/QĐ-

UBND 
31/12/2013 

Ban hành Quy định 

đánh giá thực hiện 

chức trách, nhiệm vụ 

của Người đứng đầu 

các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức 

Quy định tại Quyết định số 41/2013/QĐ-

UBND không còn phù hợp với các văn bản 

pháp luật hiện hành và quy định của Tỉnh ủy 

Tuyên Quang về đánh giá, phân loại cán bộ, 

công chức, viên chức, cụ thể: 

Nghị định số 56/2015/NĐ-CP không phân cấp 

cho UBND cấp tỉnh ban hành Quyết định Quy 

định đánh giá, phân loại Người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản 

lý của Chủ tịch UBND tỉnh.      

 

Bãi bỏ 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết 

định số 13/2018/QĐ-UBND 

20/12/2018 bãi bỏ Quyết định số 

41/2013/QĐ-UBND ngày 

31/12/2013 của UBND tỉnh về 

ban hành Quy định đánh giá thực 

hiện chức trách, nhiệm vụ của 

Người đứng đầu các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức 
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STT 
TÊN, SỐ KÝ 

HIỆU VĂN BẢN 

NGÀY BAN 

HÀNH 

TRÍCH YẾU VĂN 

BẢN 
KẾT QUẢ RÀ SOÁT 

HÌNH 

THỨC 

KIẾN 

NGHỊ XỬ 

LÝ 

KẾT QUẢ XỬ LÝ 

- Một số nội dung của Quyết định số 

41/2013/QĐ-UBND không còn phù hợp với 

Nghị định số 56/2015/NĐ-CP: Điều 4; Khoản 

3 Điều 6; Điều 7  

- Việc cụ thể hóa các tiêu chí, đánh giá xếp 

loại người đứng đầu bằng quyết định QPPL 

của UBND tỉnh sẽ trùng lặp với các nội dung 

đánh giá, phân loại tại Quy định số 17-QĐi/TU 

và Quy chế số 10-QC/TU ngày 28/8/2018 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy là không cần thiết, 

không phù hợp. 

11 
32/2010/ 

QĐ-UBND 
10/12/2010 

Quy định tiêu chuẩn  

chức danh Trưởng 

phòng, Phó Trưởng 

phòng, người đứng 

đầu, cấp phó của người 

đứng đầu các đơn vị 

thuộc Sở Nội vụ; 

Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng Nội vụ 

thuộc UBND cấp 

huyện 

- Một số căn cứ pháp lý để ban hành Quyết 

định số 32/2010/QĐ-UBND đã hết hiệu lực thi 

hành và được thay thế bởi các văn bản QPPL 

khác: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân ngày 26/11/2003; Nghị định số 

13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008; Nghị định 

số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008; Thông tư 

số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008, Thông 

tư số 06/2008/TT-BNV ngày 21/8/2008 của 

Bộ Nội vụ 

- Một số nội dung  quy định về tiêu chuẩn, 

điều kiện bổ nhiệm các chức danh không còn 

phù hợp với pháp luật hiện hành: Điểm b, 

điểm d, điểm đ Khoản 4 Điều 2; Khoản 1 

Điều 3. 

Thay thế 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết 

định số 12/2018/QĐ-UBND 

05/12/2018 Quy định tiêu chuẩn, 

điều kiện bổ nhiệm  chức danh 

người đứng đầu, cấp phó của 

người đứng đầu các cơ quan, đơn 

vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; 

Trưởng phòng, Phó Trưởng 

phòng Nội vụ thuộc UBND 

huyện, thành phố 

 

http://congbao.tuyenquang.gov.vn/Trangchủ/tabid/38/cbid/2099/Default.aspx
http://congbao.tuyenquang.gov.vn/Trangchủ/tabid/38/cbid/2099/Default.aspx
http://congbao.tuyenquang.gov.vn/Trangchủ/tabid/38/cbid/2099/Default.aspx
http://congbao.tuyenquang.gov.vn/Trangchủ/tabid/38/cbid/2099/Default.aspx
http://congbao.tuyenquang.gov.vn/Trangchủ/tabid/38/cbid/2099/Default.aspx
http://congbao.tuyenquang.gov.vn/Trangchủ/tabid/38/cbid/2099/Default.aspx
http://congbao.tuyenquang.gov.vn/Trangchủ/tabid/38/cbid/2099/Default.aspx
http://congbao.tuyenquang.gov.vn/Trangchủ/tabid/38/cbid/2099/Default.aspx
http://congbao.tuyenquang.gov.vn/Trangchủ/tabid/38/cbid/2099/Default.aspx
http://congbao.tuyenquang.gov.vn/Trangchủ/tabid/38/cbid/2099/Default.aspx
http://congbao.tuyenquang.gov.vn/Trangchủ/tabid/38/cbid/2099/Default.aspx
http://congbao.tuyenquang.gov.vn/Trangchủ/tabid/38/cbid/2099/Default.aspx
http://congbao.tuyenquang.gov.vn/Trangchủ/tabid/38/cbid/2099/Default.aspx
http://congbao.tuyenquang.gov.vn/Trangchủ/tabid/38/cbid/2099/Default.aspx
http://congbao.tuyenquang.gov.vn/Trangchủ/tabid/38/cbid/2099/Default.aspx
http://congbao.tuyenquang.gov.vn/Trangchủ/tabid/38/cbid/2099/Default.aspx
http://congbao.tuyenquang.gov.vn/Trangchủ/tabid/38/cbid/2099/Default.aspx
http://congbao.tuyenquang.gov.vn/Trangchủ/tabid/38/cbid/2099/Default.aspx
http://congbao.tuyenquang.gov.vn/Trangchủ/tabid/38/cbid/2099/Default.aspx
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Mẫu số 1 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT            

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THUỘC THÂM QUYỀN 
 

(Kèm theo Báo cáo số: 346/BC-SNV ngày 02/10/2019 của Sở Nội vụ) 
 

 

S 

TT 

Loại văn 

bản 

Số văn bản 

quy định chi 

tiết cần ban 

hành theo kế 

hoạch 

Số văn bản quy 

định chi tiết đã 

được ban hành 

Số văn bản 

quy định chi 

tiết chậm ban 

hành so với 

kế hoạch 

Số văn bản 

được kiểm 

tra, rà soát 

Số văn bản 

trái pháp 

luật 

Số văn bản có quy 

định trái, mâu 

thuẫn, chồng chéo 

hoặc không hợp lý, 

khả thi, không phù 

hợp với tình hình 

kinh tế - xã hội 

Tình trạng xử lý 

Ghi chú Số văn bản 

đã xử lý 

Số văn bản 

chưa xử lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 

Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh 

03 01 0 04 0 03 01 02  

2 

Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

13 07 0 15 0 08 06 01  
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Mẫu số 2 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TUÂN THỦ PHÁP LUẬT   

CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN VÀ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC 
 

 (Kèm theo Báo cáo số: 346/BC-SNV ngày 02/10/2019 của Sở Nội vụ) 

 

 

S 

TT 
Lĩnh vực 

Tổng số vụ việc  

tố cáo 

Tổng số vụ việc 

khiếu nại 

Tổng số vụ việc 

kỷ luật 

Tổng số vụ việc vi 

phạm hình sự 

Tổng số vụ việc vi 

phạm hành chính 

Ghi chú 

Số vụ 

đã 

được 

giải 

quyết 

Số vụ 

chưa 

được 

giải 

quyết 

Số vụ đã 

được giải 

quyết 

Số vụ 

chưa 

được giải 

quyết 

Số vụ đã 

được giải 

quyết 

Số vụ 

chưa 

được giải 

quyết 

Số vụ đã 

được giải 

quyết 

Số vụ 

chưa 

được giải 

quyết 

Số vụ đã 

được giải 

quyết 

Số vụ 

chưa 

được giải 

quyết 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 Tổ chức BMNN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2 Tín ngưỡng, tôn giáo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

3 Văn thư, lưu trữ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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