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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ  

và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ  

quý III năm 2019 

 

Căn cứ Văn bản số 1231/SKH-ĐKKD ngày 28/8/2019 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 

16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017, Chỉ thị số 

07/CT-TTg ngày 05/3/2018  của Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2019, 

Sở Nội vụ báo cáo như sau: 

I. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết 35/NQ-CP và 

Chỉ thị số 26/CT-TTg 

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ 

1.1. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

Tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 

28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức năm 2019; thẩm định danh sách công chức, viên chức của các cơ 

quan, đơn vị đi học các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình 

chuyên viên, chuyên viên chính 281 người; cử 01 viên chức đi đào tạo trình độ 

tiến sĩ. 

1.2. Về đối thoại với doanh nghiệp và đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp 

Sở Nội vụ tiếp tục duy trì thực hiện công khai đường dây nóng, công bố 

số điện thoại của người đứng đầu cơ quan; công khai số điện thoại và địa chỉ tại 

Bộ phận một cửa để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh 

nghiệp về quy định hành chính theo quy định. Trong kỳ báo cáo, sở không nhận 

được phản ánh, kiến nghị nào của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. 

Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quy trình về công tác cán 

bộ  của 02 công ty (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Sơn; Công ty TNHH 

lâm nghiệp Yên Sơn. 

2.  Tình hình thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ  

  Sở tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 

10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 

25/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg 

ngày 10/6/2015 về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành 

chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.  
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Căn cứ các quyết định của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang, Sở 

đã thực hiện rà soát, giảm tối thiểu 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính 

đối với TTHC thuộc các lĩnh vực: công chức, viên chức; tổ chức biên chế và tổ 

chức phi chính phủ; tôn giáo. Đăng ký một số TTHC đơn giản để triển khai 

chuyển giao cho nhận viên bưu điện thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ 

theo quy định. Công khai bộ thủ tục hành chính, quy trình, thủ tục thuộc thẩm 

quyền tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên Trang thông tin điện tử của Sở, 

tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng dịch vụ và 

giám sát việc giải quyết TTHC của cơ quan.  

Kết quả giải quyết TTHC tại sở: Từ ngày 16/6/2019 đến ngày 15/8/2019, 

Sở Nội vụ đã tiếp nhận 14 hồ sơ TTHC, trong đó: 09 hồ sơ giải quyết trước hạn, 

chiếm 64,29%; 05 hồ sơ giải quyết đúng hạn, chiếm 35,71%. 

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của sở; cung 

cấp danh mục và quy trình giải quyết đối với 12 thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của sở để thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 

trên Hệ thống dịch vụ hành chính công - Một cửa điện tử của tỉnh 

(http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn). 

3. Về tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính  

3.1. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính 

Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND 

ngày 08/8/2019 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 cán bộ, công chức, viên chức; công tác xây dựng chính quyền 

cơ sở; công tác cải cách hành chính chính 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 theo Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 08/8/2019. 

Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg 

ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có 

hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong 

giải quyết công việc. Ban hành Quyết định thanh tra và thực hiện thanh tra công 

tác tuyển dụng viên chức, công chức cấp xã; quản lý số lượng người làm việc; vị 

trí việc làm; tiếp nhận, biệt phái, bổ nhiệm viên chức quản lý, chuyển đổi vị trí 

công tác, nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện 

nhiệm vụ, kỷ luật, đánh giá, xếp loại đối với công chức, viên chức, công chức cấp 

xã; trách nhiệm thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính 

và hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc tại huyện 

Chiêm Hóa và Thành Phố Tuyên Quang. 

3.2. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; công tác biên chế 

Đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh: Trình Chính phủ sắp xếp các đơn 

vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2021; 

http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn/
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Ban hành quyết định về các nội dung: Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang; xếp hạng Ban Quản lý các khu 

công nghiệp tỉnh Tuyên Quang; phê duyệt phương án sắp xếp lao động của 

Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải; phê duyệt phương án sử 

dụng lao động và giải quyết lao động dôi dư tại Đoạn Quản lý và Sửa chữa 

đường bộ; quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh; thành lập Ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Tuyên Quang 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045;  

Điều chỉnh số lượng người làm việc của Trường Trung học Kinh tế - Kỹ 

thuật và Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ; quy định tiêu chuẩn, điều 

kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương 

thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở; Chánh Thanh 

tra; Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố thuộc tỉnh Tuyên Quang; quy định 

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

tương đương thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;  

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

Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang; quy định 

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

tương đương thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 

Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên 

Quang; phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên khóa 

XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; điều chỉnh giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị 

sự nghiệp công lập (đơn vị dự toán cấp II) trực thuộc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang;  

Giao biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức 

hành chính nhà nước của tỉnh Tuyên Quang năm 2019; giao số lượng người làm 

việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 

của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội của tỉnh 

Tuyên Quang năm 2019; công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ hỗ trợ phụ 

nữ phát triển tỉnh Tuyên Quang;  

Thành lập Đoàn 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 cán bộ, công chức, viên chức; công tác xây 

dựng chính quyền cơ sở; công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang năm 2019; Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh giai 

đoạn 2019-2021. 

3.3. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh: Ban hành 02 Quyết định quy phạm 

pháp luật: Quyết định Quy định tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm chức danh 

https://sonoivutuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/Xem_ChiTiet.aspx?m=29224&t=2&vaitro=0&XLC=-1
https://sonoivutuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/Xem_ChiTiet.aspx?m=29224&t=2&vaitro=0&XLC=-1
https://sonoivutuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/Xem_ChiTiet.aspx?m=29208&t=2&vaitro=0&XLC=-1
https://sonoivutuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/Xem_ChiTiet.aspx?m=29208&t=2&vaitro=0&XLC=-1
https://sonoivutuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/Xem_ChiTiet.aspx?m=29210&t=2&vaitro=0&XLC=-1
https://sonoivutuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/Xem_ChiTiet.aspx?m=29210&t=2&vaitro=0&XLC=-1
https://sonoivutuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/Xem_ChiTiet.aspx?m=29210&t=2&vaitro=0&XLC=-1
https://sonoivutuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/Xem_ChiTiet.aspx?m=29223&t=2&vaitro=0&XLC=-1
https://sonoivutuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/Xem_ChiTiet.aspx?m=29223&t=2&vaitro=0&XLC=-1
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Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Điều phối các dự án vốn nước 

ngoài tỉnh Tuyên Quang; Quyết định 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 ; kiện toàn, bổ nhiệm và kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh 

đạo, quản lý  của 03 cơ quan, đơn vị (Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật-Công 
nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội).  

Ban hành kế hoạch tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Y tế; thành 

lập Hội đồng kiểm tra sát hạch xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức; 

điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo 

dục năm 2019; ban hành kế hoạch kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức vào 

làm công chức không qua thi tuyển năm 2019; thông báo 03 công chức và quyết 

định 06 công chức thời điểm nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; quyết 

định nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ chính sách 01 công chức. 

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh 

Tuyên Quang thi đua thực hiện Văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. 

Tổ chức Hội nghị bàn giao, tiếp nhận  và triển khai phần mềm quản lý hồ 

sơ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang; 

Báo cáo Bộ Nội vụ sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg 

ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số. 

- Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-SNV ngày 28/6/2019 về tập 

huấn kiến thức, nghiệp vụ cho công chức làm việc tại Bộ phận một cửa cấp xã  

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019 và phối hợp với Đại học Nội vụ triển 

khai tập huấn kiến thức, nghiệp vụ công tác cải cách hành chính cho 560 công 

chức làm việc tại Bộ phận một cửa cấp xã tại 141 xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh. 

II. Đánh giá chung 

- Sở Nội vụ đã chủ động, kịp thời tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính của tỉnh, góp 

phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; 

- Thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý, giải quyết của Sở 

Nội vụ đã được công khai đầy đủ, kịp thời tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, 

trên trang thông tin điện tử của Sở, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, doanh 

nghiệp đến giao dịch, đồng thời phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của cá nhân, 

tổ chức, doanh nghiệp đối với hoạt động giải quyết TTHC. 

III. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới 

 Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà 

nước của sở bám sát theo Chương trình hành động số 06/CT-UBND ngày 
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28/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 

16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Cụ thể là: 

1. Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm vụ, giải pháp để 

thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, góp phần 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, tạo điều kiện thuận 

lợi và hỗ trợ doanh nghiệp. 

2. Tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức đã được phê duyệt.  

3. Tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp trên cơ sở thực hiện tốt 

vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh; thành 

viên Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp 

công lập thành công ty cổ phần giai đoạn 2018-2020. 

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức khảo sát mức độ hài 

lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ hành chính trên 

địa bàn tỉnh đợt 6 tháng cuối năm 2019.  

5. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền công tác cải cách 

hành chính tại các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Ủy ban 

nhân dân xã, phường, thị trấn gắn với việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-

TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp, nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng 

chức vụ, quyền hạn để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi giải quyết thủ tục 

hành chính liên quan đến doanh nghiệp. 

Trên đây là kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 

của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ, Sở Nội vụ trân trọng báo cáo./. 

  Nơi nhận: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (tổng hợp); 

- Giám đốc, các PGĐ sở; 

- Lưu: VT, CCHC. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Ngọc Khánh 

 


		2019-09-16T15:47:10+0700
	Việt Nam
	Sở Nội vụ<noivu@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




