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BÁO CÁO 

Sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016  

của Thủ tướng Chính phủ 

 

Căn cứ Văn bản số 3534/BNV-CCVC ngày 02/8/2019 của Bộ Nội vụ về 

việc báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 

14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ, 

Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết 

định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ, như sau: 

A. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI 

VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ, ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ (DTTS) 

Tổng dân số năm 2018 của tỉnh Tuyên Quang: 780.156 người, trong đó: 

Dân tộc Kinh 361.228 người chiếm 46,3%; Dân tộc thiểu số 418.928 người chiếm 

53,7% dân số toàn tỉnh (Dân tộc Tày 197.827 người chiếm 25,4%, Dân tộc Mông 

17.843 người chiếm 2,3%, Dân tộc Dao 98.526 người chiếm 12,6%, Dân tộc Sán 

Chay 67.494 người chiếm 8,7%, Dân tộc khác 37.238 người chiếm 4,7%). 

Toàn tỉnh Tuyên Quang có 7 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó: 01 

thành phố và 6 huyện; 141 xã, phường thị trấn và 2.096 thôn, bản, tổ nhân dân, 

trong đó: 26 xã, phường, thị trấn thuộc khu vực I; 55 xã, phường, thị trấn thuộc 

khu vực II; 60 xã, phường, thị trấn thuộc khu vực III và 698 thôn bản đặc biệt 

khó khăn. Giai đoạn 2017 - 2020, Tuyên Quang có 123 thôn, bản đặc biệt khó 

khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135.  

Thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình phát triển kinh tế - 

xã hội vùng dân tộc thiểu số của Đảng và Nhà nước, Tuyên Quang đã triển 

khai thực hiện nhiều chương trình, chính sách dân tộc như: Chương trình 135; 

chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo; chính 

sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số 

nghèo, đặc biệt khó khăn; chính sách cấp sách, báo, tạp chí miễn phí cho các 

xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn…Đồng thời, các chương trình, chính sách đã 

kết hợp lồng ghép với chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần phát 

triển kinh tế-xã hội của tỉnh. 

Số lượng cán bộ, công chức là người DTTS là 2.340 người/5.296 người 

là cán bộ, công chức, đạt 44,2%. Đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc 

thiểu số có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần xây dựng và đoàn kết tốt, 

có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, có trình độ lý 

luận chính trị, chuyên môn phù hợp với vị trí công tác, có năng lực thực tiễn; 
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tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết 

của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước theo từng lĩnh vực được phân 

công phù hợp với điều kiện của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.  

Những khó khăn, vướng mắc chủ yếu về kinh tế-xã hội vùng DTTS do 

vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên chung của tỉnh không thuận lợi; địa hình các 

huyện vùng cao, các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa chia cắt nên ảnh 

hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội; các xã có nhiều đồng bào dân tộc Mông, 

điều kiện đi lại khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhận thức và học vấn còn 

nhiều hạn chế nên việc lựa chọn nguồn cán bộ là người dân tộc Mông để đào 

tạo, bồi dưỡng, quy hoạch vào làm việc, đặc biệt bố trí các chức danh lãnh đạo 

xã rất khó khăn, cần phải có thời gian, lộ trình triển khai thực hiện. 

B. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH 

ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NGƯỜI DTTS (TÍNH TỪ THỜI 

ĐIỂM 01/01/2015 ĐẾN NAY) 

I. Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người DTTS 

1. Tình hình triển khai các chính sách đào tạo, bồi dưỡng cho đội 

ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số 

Triển khai chính sách đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức 

là người DTTS, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành, huyện, 

thành phố triển khai, phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động, các văn bản: Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 

của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định 

số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025; 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 trong 

thời kỳ mới; Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án bồi dưỡng kiến thức đối với cán bộ, công chức, viên chức 

giai đoạn 2018-2025; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Chính phủ về 

đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 

cán bộ, công chức, viên chức, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức về vai 

trò, nhiệm vụ của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và trách nhiệm của các bên 

liên quan đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

Từ đó Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành các kế hoạch đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn và hằng năm, gồm1: 

                                        
1 - Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 17/2/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã tỉnh 

Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 06/01/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về tập 

huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp và thôn (bản) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức Sở Tư pháp, công chức phòng Tư 

pháp, công chức Tư pháp- Hộ tịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 04/7/2017 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2020; Văn bản số 

3096/UBND-VX ngày 22/10/2015 của UBND tỉnh Tuyên Quang về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 
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- Hăng năm Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế 

hoạch để thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên 

chức từ tỉnh đến cấp xã, nhằm đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy định về trình độ 

lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức quốc phòng-an ninh, 

tin học, ngoại ngữ. Kết quả thực hiện đến năm 2018, đạt tỷ lệ 100% cán bộ, 

công chức các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện có trình độ 

chuyên môn đáp ứng tiêu chuẩn quy định; cán bộ, công chức cơ bản đủ tiêu 

chuẩn quy định về trình độ lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, kiến 

thức quốc phòng-an ninh, tin học, ngoại ngữ. Đối với cán bộ, công chức cấp xã 

đạt chuẩn 100%. 

- Các chính sách của tỉnh ban hành: Nhằm đề cao trách nhiệm của người 

đứng đầu đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; khuyến khích cán bộ, 

công chức, viên chức học và tự học để bảo đảm trình độ quy định, không 

ngừng nâng cao trình độ, năng lực làm việc; quy định trách nhiệm đối với đội 

ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tham gia giảng dạy các chương trình đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang đã ban hành Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 về 

việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; trách 

nhiệm của lãnh đạo, quản lý tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Hội đồng nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 

06/12/2016 về việc ban hành Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực có 

trình độ cao và chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng 

cao trình độ sau đại học, giai đoạn 2017-2021. Đồng thời, đưa nội dung thực 

hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là một trong 

những tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của 

các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh, UBND 

huyện, thành phố. 

2. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức là 

người DTTS 

Từ năm 2015 đến năm 2018, các cơ quan, đơn vị của tỉnh Tuyên Quang 

đã cử 11.997 cán bộ, công chức, trong đó có 4.485 cán bộ, công chức là người 

DTTS đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ trình độ về lý luận chính trị, 

chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm, theo chức danh nghề nghiệp. 

3. Kết quả đào tạo trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sĩ cho cán bộ, công 

chức người DTTS 

Công tác đào tạo trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sĩ cho cán bộ, công chức 

người DTTS hằng năm được quan tâm triển khai thực hiện. Số lượng cán bộ, 

công chức người DTTS có trình độ đại học 1.539 người; cán bộ, công chức 

                                                                                                                         
chức của tỉnh Tuyên Quang năm 2016; Văn bản số 3718/UBND-VX ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang về Kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Tuyên Quang năm 2017; Văn bản số 114/KH-UBND ngày 

19/12/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Tuyên 

Quang năm 2018; Văn bản số 116/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang về Kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Tuyên Quang năm 2019. 
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người DTTS có trình độ thạc sĩ là 90 người; cán bộ, công chức người DTTS có 

trình độ tiến sĩ là 3 người. 

4. Khó khăn, vướng mắc 

- Là một tỉnh miền núi kinh tế còn nhiều khó khăn, mặc dù tỉnh đã rất 

quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng (là một trong những nhiệm vụ trọng 

tâm nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVI), song kinh phí dành cho công 

tác đào tạo bồi dưỡng còn hạn hẹp; mới chỉ đáp ứng tổ chức các lớp bồi dưỡng 

ngắn ngày, cập nhật kiến thức mới; chưa tập trung được cho bồi dưỡng theo vị 

trí việc làm, kỹ năng chuyên ngành, kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ 

nhiệm lãnh đạo, quản lý. 

- Nội dung chương trình bồi dưỡng cho cán bộ công chức cấp xã còn 

dài, một số trùng lặp với các chương trình đào tạo khác. 

- Hằng năm căn cứ nhu cầu bồi dưỡng về tiếng dân tộc Mông, tỉnh Tuyên 

Quang đã đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông cán bộ, công chức, viên chức 

công tác ở vùng có đồng bào Mông sinh sống. Tuy nhiên, Bộ tài liệu đào tạo, 

bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông tỉnh Tuyên Quang đang sử dụng có những hạn 

chế cần được chỉnh sửa, bổ sung để phù hợp với âm ngữ, phong tục tập quán 

của người Mông và truyền thống văn hóa, lịch sử của tỉnh Tuyên Quang. 

5. Đề xuất, kiến nghị 

Do tỉnh Tuyên Quang khó khăn về kinh phí, vì vậy, việc hỗ trợ kinh phí 

cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức còn hạn chế. Đề nghị Trung 

ương hỗ trợ cho tỉnh một phần kinh phí để tăng cường công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức.  

II. Chính sách tuyển dụng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức 

người DTTS 

1. Tình hình triển khai Luật Cán bộ, công chức, Nghị định số 

24/2010/NĐ-CP của Chính phủ 

Thực hiện Luật Cán bộ, công chức, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của 

Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Văn bản chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phổ tổ chức 06 hội nghị cấp tỉnh và 67 hội nghị tại các cơ quan, đơn vị để tuyên 

truyền, phổ biến Luật Cán bộ, công chức, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP đến toàn 

thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh theo quy định; cung cấp trên 

500 cuốn tài liệu có nội dung tuyên truyền Luật Cán bộ, công chức (2).  

                                        

(2) - Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức 02 hội nghị triển khai Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên chức tới hơn 100 lượt người là lãnh đạo các Sở, ban, ngành, cơ quan thành viên Hội đồng phối 

hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Trưởng phòng Tư pháp huyện, thành phố; Cấp phát hơn 200 cuốn tài liệu có 

nội dung tuyên truyền Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức. 

- Sở Nội vụ tổ chức 02 Hội nghị triển khai và tập huấn Luật cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản 

hướng dẫn thi hành tới trên 300 lượt người là đại diện Lãnh đạo và Chánh Văn phòng hoặc Trưởng phòng tổ chức các sở, 

ngành có quản lý viên chức; đại diện Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành; đại diện Lãnh đạo và 

Trưởng phòng Tổ chức hoặc Trưởng phòng Tổng hợp hành chính của các đơn vị sự nghiệp được Ủy ban nhân dân  tỉnh 

giao số lượng người làm việc; đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; đại diện Lãnh đạo Phòng Nội vụ và 

chuyên viên theo dõi quản lý viên chức, đại diện Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và chuyên viên làm công tác tổ 

chức; cung cấp trên 300 cuốn tài liệu tuyên truyền liên quan đến Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; 02 Hội nghị 
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2. Kết quả thực hiện chính sách ưu tiên trong tuyển dụng cán bộ, 

công chức người DTTS 

- Thực hiện chính sách ưu tiên trong tuyển dụng cán bộ, công chức 

người DTTS đảm bảo đúng các quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BNV 

ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ; Thông tư số 02/TTLT-BNV-UBDT ngày 

01/9/2014 của Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số quy 

định tại Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính 

phủ về công tác dân tộc.  

- Số công chức được tuyển dụng từ tỉnh đến cấp xã là 153 người. 

- Đánh giá kết quả tuyển dụng: Công tác tuyển dụng công chức được 

thực hiện đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và khách quan trong tuyển 

dụng theo đúng quy định tại Luật Cán bộ, công chức; Nghị định số 

24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ và Quy chế thi tuyển, xét 

tuyển ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của 

Bộ Nội vụ.  

3. Tình hình thực hiện công tác bố trí, phân công công tác đối với cán 

bộ, công chức người DTTS 

Quan điểm, cách làm: Việc bố trí cán bộ, công chức người người DTTS 

tham gia cấp ủy, chính quyền đã góp phần tạo niềm tin của đồng bào DTTS 

đối với Đảng, Nhà nước, cán bộ, công chức người DTTS đã phát huy tốt vai 

trò là cầu nối đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước vào đời sống của đồng bào DTTS.  

- Chính sách ưu tiên, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức là người dân 

tộc thiểu số tại tỉnh: Công tác tuyển dụng, sử dụng công chức được thực hiện 

theo các quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi 

hành Luật. Ngoài những quy định của Trung ương, trong các kỳ tuyển dụng 

công chức, tỉnh Tuyên Quang có quy định thực hiện xét tuyển đối với những 

người thuộc đối tượng thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao của tỉnh theo 

Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh khoá XVIII, kỳ họp thứ 3 về 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, có trình độ chuyên môn đúng yêu 

cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng; những người thuộc đối tượng: Con 

Liệt sỹ; con thương binh, con bệnh binh, con đẻ của người hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất độc hoá học bị mất khả năng lao động 81% trở lên, có 

                                                                                                                         
tập huấn tuyên truyền, phổ biến và triển khai xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch, cơ cấu viên chức 

theo chức danh nghề nghiệp cho lãnh đạo và công chức, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ của các sở, ban, ngành, Ủy 

ban nhân dân huyện thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của Nghị định số 

36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí và cơ cấu ngạch công chức; Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 

08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố tổ chức 67 Hội nghị triển khai, tuyên truyền phổ biến Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng 

dẫn thi hành tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền phân cấp quản lý. 
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trình độ chuyên môn đúng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, trong 

các đối tượng nêu trên có đối tượng là người dân tộc thiểu số. 

- Số lượng, cơ cấu, tỷ lệ cán bộ, công chức người DTTS tham gia vào các 

cơ quan thuộc hệ thống chính trị, cán bộ là người DTTS tham gia cấp ủy tỉnh 

nhiệm kỳ 2015-2020 là 22 người chiếm tỷ lệ 43,1%; có 31/59 đại biểu HĐND 

tỉnh, chiểm tỷ lệ 52,5%. 

4. Tình hình thực hiện công tác bầu cử, bổ nhiệm, điều động, luân 

chuyển, biệt phái đối với cán bộ, công chức người DTTS 

Việc thực hiện công tác cán bộ được các cơ quan, đơn vị thực hiện đảm 

bảo chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả; đã giữ vững và thực hiện quan điểm Đảng 

thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, coi trọng vai 

trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và người đứng đầu 

các tổ chức. Việc thực hiện quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy chế 

bổ nhiệm cán bộ đã được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc theo 

hướng công khai, minh bạch trong đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. Các khâu: 

quản lý, đánh giá, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, 

bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ được cấp ủy và tổ chức đảng 

các cơ quan, đơn vị thực hiện dân chủ bàn bạc và quyết định theo đa số. 

Thực hiện nghiêm quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi 

nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân theo Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương năm 2015, Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 

25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách 

chức thành viên Ủy ban nhân dân và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy 

trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành 

viên Ủy ban nhân dân các cấp. 

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với công chức là lãnh đạo quản lý được 

thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ, đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, trách nhiệm và thẩm quyền quy 

định của Đảng và Nhà nước và các quy định của Tỉnh ủy về quy trình, thủ tục 

và thẩm quyền bổ nhiệm; cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm đều nằm trong quy 

hoạch, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn. Phát huy được trình độ, năng lực 

công tác và hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

III. Chính sách tạo nguồn và phát huy đội ngũ cán bộ, công chức 

người DTTS 

1. Tình hình triển chính sách các chính sách tạo nguồn cán bộ 

Số sinh viên đã tốt nghiệp đến năm 2017 là 44 sinh viên (trong đó: Năm 

2015: 12 sinh viên; năm 2016: 21 sinh viên; năm 2017: 11 sinh viên, thuộc các 

chuyên ngành: Bác sĩ đa khoa 29; Dược sĩ 8; Công nghệ thông tin 1; Giao 

thông vận tải 2; Kiến trúc 1; Xây dựng 1; Kỹ thuật công nghiệp 1; Kinh tế 1). 

Số sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục trong nước là 98 sinh viên. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=27/2003/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Việc tuyển dụng người học theo chế độ cử tuyển sau tốt nghiệp: Căn cứ 

Khoản 4, Điều 1 Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính 

phủ sửa đổi Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 

của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại 

học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, quy định: “Ủy ban 

nhân dân tỉnh chỉ đạo việc tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển hoặc gửi hồ sơ tới các 

cơ quan, đơn vị dự kiến sử dụng để xét tuyển vào vị trí việc làm theo quy tại 

Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức đối với người được cử đi học theo 

chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp”. Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang giao 

Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ của sinh viên đã tốt nghiệp hệ cử tuyển để xét tuyển 

vào công chức và viên chức khi có chỉ tiêu tuyển dụng phù hợp với trình độ 

chuyên môn được đào tạo. Sinh viên được cử đi đào tạo theo chế độ cử tuyển 

đã tốt nghiệp được tuyển là 72 người /142 sinh viên tốt nghiệp đại học. 

Hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú được quan tâm và tạo 

điều kiện phát triển, toàn tỉnh có 7 trường phổ thông Dân tộc nội trú; trong đó: 

03 trường đạt chuẩn quốc gia, 2.414 học sinh, học sinh DTTS 2.292 em. Số 

trường phổ thông Dân tộc nội trú 19 trường; trong đó: 5.675 học sinh, học sinh 

bán trú 3.557 em. 

2. Tình hình thực hiện các chính sách thu hút người lao động tay 

nghề cao, các nhà khoa khọc, sinh viên dân tộc thiểu số tốt nghiệp đại học 

loại khá, giỏi về địa phương công tác 

Việc thực hiện chính thu hút người lao động tay nghề cao, các nhà khoa 

khọc, sinh viên dân tộc thiểu số tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi về địa phương 

công tác được quan tâm, chú trọng thực hiện. Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 

Nghị quyết 09/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 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. Kết quả: Từ 

năm 2015 đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chính sách thu hút đối với 

14 người có trình độ đại học thuộc danh mục ngành, nghề lĩnh vực thu hút của 

tỉnh về công tác tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh; hỗ trợ 34 cán bộ, công chức, 

viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ sau đại học. 

3. Phát huy đội ngũ cán bộ, công chức DTTS 

Đội ngũ cán bộ, công chức DTTS đã phát huy tốt vai trò năng động, 

sáng tạo, thích ứng nhanh với kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, đã kịp 

thời tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền địa phương mạnh dạn ứng 

dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, khai thác tiềm năng thế mạnh để phát triển 

kinh tế, văn hoá, xã hội thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp 

luật của nhà nước và có những đóng góp thiết thực, tích cực vào quá trình 

phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh, như:  

Đội ngũ cán bộ, công chức DTTS thuộc lĩnh vực nông - lâm - nghiệp của 

tỉnh đã có những đóng góp to lớn, quan trọng vào phát triển sản xuất nông, lâm 

nghiệp, nổi bật là áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng và vật nuôi, 
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chuyển đổi cơ cấu mùa vụ...giai đoạn 2015 đến nay đã có hàng trăm đề tài, dự án 

nghiên cứu, triển khai nhằm phát triển các cây, con chủ lực của tỉnh như: Cây chè, 

cây cam, cây mía, cây keo và con trâu, con cá... 

Đội ngũ cán bộ, công chức DTTS thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo đã 

có nhiều đóng góp thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 

09/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 

và đào tạo; giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các bậc học; 

khuyến khích phát triển các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, 

giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập nhằm thu hút các nhà đầu tư vào phát 

triển giáo dục; duy trì 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục 

trung học cơ sở, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục 

mầm nom cho trẻ 5 tuổi.  

Đội ngũ cán bộ, công chức DTTS trong lĩnh vực y tế không ngừng 

nâng cao trình độ chuyên môn để tiếp cận và làm chủ nhiều máy móc, thiết 

bị y tế tiên tiến, hiện đại trong việc khám phá và chữa bệnh cho nhân dân 

trên địa bạn tỉnh.  

Đội ngũ cán bộ, công chức DTTS trong lĩnh vực quản lý nhà nước về 

doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, 

kinh doanh hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm, 

nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; bảo đảm nguyên nhiên liệu, 

cung cấp điện ổn định cho sản xuất công nghiệp; thực hiện tái cơ cấu công 

nghiệp, tập trung phát triển các sản phẩm công nghiệp có lợi thế, công 

nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn; tích cực phát 

huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và đổi mới công nghệ để tăng năng suất, 

giảm giá thành nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, tạo việc 

làm cho nhiều lao động của địa phương. 

Triển khai thực hiện Quyết định số 718/QĐ-TTg ngày 15/5/2014 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án củng cố, tăng cường đội ngũ 

cán bộ dân tộc Mông trong hệ thống chính trị cơ sở các xã địa bàn trọng yếu 

vùng Tây Bắc giai đoạn 2014-2018 Ủy ban nhân dân xã: Kiến Thiết, Hùng 

Lợi, Trung Minh đã ký hợp đồng lao động đối với 06 người là dân tộc Mông. 

Sau khi ký hợp đồng lao động, cấp ủy, chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi 

để nhân viên hợp đồng tiếp cận, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, 

đồng thời phân công công chức theo dõi giúp đỡ nhân viên hợp đồng để đáp 

ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Nhân viên hợp đồng người dân tộc Mông đã phát 

huy tốt vai trò là cầu nối đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước vào đời sống của đồng bào dân tộc Mông; giúp cấp ủy, 

chính quyền cơ sở vận động, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng và 

chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đến người dân; 

tham gia hướng dẫn thực hiện các hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp 

luật; thực hiện tổng hợp, theo dõi và báo cáo công tác tôn giáo, dân tộc; phối 

hợp đấu tranh phòng chống việc lợi dụng tôn giáo của các nhóm, phần tử cực 

đoan trong tôn giáo. 
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C. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Đội ngũ cán bộ, công chức DTTS có phẩm chất tư tưởng chính trị vững 

vàng, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, có tinh thần trách 

nhiệm, thường xuyên rèn luyện tu dưỡng nâng cao phẩm chất, đạo đức cách 

mạng, phát huy tốt vai trò trên các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội. Cán 

bộ, công chức DTTS tham gia công tác lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan 

Đảng, Nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp được đào tạo cơ 

bản, có trình độ, năng lực và kinh nghiệm, phát huy tốt vai trò và khả năng 

của mình, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều 

hành, góp phần quan trọng vào sự đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động 

của hệ thống chính trị.  

D. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ 

- Đề nghị Trung ương quan tâm cấp kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn 

ngân sách trung ương theo Quyết định số 718/QĐ-TTg ngày 15/5/2014 của 

Thủ tướng Chính phủ.  

 - Đề nghị Trung ương tạo điều kiện và cấp kinh phí để địa phương xây 

dựng cơ chế đặc thù trong việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 

cơ sở là người dân tộc thiểu số (nhất là người Mông). Quan tâm đầu tư thực 

hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, ổn định dân cư ở các 

xã có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống.  

- Đề nghị Trung ương hướng dẫn việc bố trí, tuyển dụng đối với nhân 

viên hợp đồng sau khi hết hợp đồng và hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội 

bắt buộc, bảo hiểm y tế cho nhân viên hợp đồng thuộc Đề án Quyết định số 

718/QĐ-TTg ngày 15/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Đề nghị với Bộ Nội vụ:  

Thực hiện Thông báo số 461/TB-VPCP ngày 03/10/2017 của Văn 

phòng Chính phủ Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ 

Trương Hòa Bình về một số vấn đề liên quan đến Dương Văn Mình; Công 

văn số 47/BNV-VP ngày 10/10/2017 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Thông 

báo kết luận của lãnh đạo Chính phủ; Kết luận số 118-KL/TU ngày 

20/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc đấu tranh, tiến 

tới xóa bỏ “tổ chức Dương Văn Mình”. Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang xây 

dựng dự thảo Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về cơ chế đặc 

thù trong tạo nguồn cán bộ, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức là người dân tộc Mông giai đoạn 2018 - 2022, đến Ngày 

14/3/2018 Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang đã có Văn bản số 07/SNV-

XDCQ&CTTN về việc xin ý kiến Bộ Nội vụ xem xét, cho ý kiến dự thảo Đề 

án của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về cơ chế đặc thù trong tạo nguồn 

cán bộ, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là người 

dân tộc Mông giai đoạn 2018 - 2022. Đề nghị Bộ Nội vụ cho ý kiến dự thảo 

Đề án cơ chế đặc thù trong tạo nguồn cán bộ, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng 
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cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc Mông giai đoạn 2018 - 2022 

để Sở Nội vụ tiếp thu, hoàn chính đề án báo cáo UBND tỉnh. 

Sở Nội vụ trân trọng báo cáo Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh./.  

Nơi nhận: 

- Bộ Nội vụ (báo cáo);  

- Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc, PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, CCVC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vũ Ngọc Khánh 
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