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BÁO CÁO 

Một số nội dung phục vụ Đoàn Thanh tra của Bộ Nội vụ năm 2019 

 
 

Thực hiện công văn số 567/SNV-CCVC ngày 03/6/2019 của Sở Nội vụ 

tỉnh Lạng Sơn về việc cung cấp số liệu báo cáo Thanh tra Bộ Nội vụ. Sau khi rà 

soát, tổng hợp UBND huyện Đình Lập báo cáo việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về công tác bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; công tác đào tạo, bồi 

dưỡng công chức, cụ thể như sau: 

 I. VIỆC THỰC HIỆN QUY TRÌNH BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI 

ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, VIÊN CHỨC QUẢN LÝ 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Cán 

bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Quyết định 

số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 

hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán 

bộ, công chức lãnh đạo; Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 

của UBND tỉnh Lạng Sơn; Hướng dẫn số 91/HD-SNV ngày 20/5/2016 của Sở 

Nội vụ hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức 

lãnh đạo và viên chức quản lý, công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh 

đạo, viên chức quản lý trên địa bàn huyện được thực hiện theo quy định, đáp 

ứng đúng các nguyên tắc, tiêu chuẩn công chức lãnh đạo, viên chức quản lý. 

Từ ngày 01/01/2017 đến nay, UBND huyện thực hiện quy trình bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại đối với các chức danh lãnh đạo, cụ thể như sau: 

1. Bổ nhiệm  

1.1. Bổ nhiệm lần đầu: Không 

1.2. Điều động và bổ nhiệm:  

- Tổng số người được điều động và bổ nhiệm từ ngày 01/01/2017 đến 

30/6/2019 là 08 người, trong đó: 

+ Năm 2018: 06 người. 

+ Năm 2019: 02 người. 

- Về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm: Tại thời điểm bổ nhiệm có 07 người 

đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, 01 người đang học Trung cấp lý 

luận chính trị (đến thời điểm hiện tại đã tốt nghiệp). 

- Về trình tự, thủ tục bổ nhiệm: Thực hiện theo Hướng dẫn số 91/HD-

SNV ngày 20/5/2016 của Sở Nội vụ hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại cán bộ, công chức lãnh đạo và viên chức quản lý.  

2. Bổ nhiệm lại  
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- Tổng người được bổ nhiệm lại từ ngày 01/01/2017 đến 30/6/2019 là: 08 

người, trong đó: 

+ Năm 2017: 03 người. 

+ Năm 2018: 05 người. 

- Về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm: Tại thời điểm bổ nhiệm lại có 06 

người đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, 01 người đang học Cao 

cấp lý luận chính trị, 01 người thiếu tiêu chuẩn về trình độ Lý luận chính trị và 

điều kiện tin học, ngoại ngữ (ông Sái Văn Phóng đã được điều động đến nhận 

công tác tại Sở y tế), 01 người thiếu chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên và 

ngoại ngữ (Ông Hoàng Văn Quân nghỉ hưu kể từ ngày 01/10/2019). 

- Về trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại: Thực hiện theo Hướng dẫn số 91/HD-

SNV ngày 20/5/2016 của Sở Nội vụ hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại cán bộ, công chức lãnh đạo và viên chức quản lý.  

3. Kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cho đến thời điểm 

đủ tuổi nghỉ hưu 

- Tổng số người được kéo dài thời gian giữ chức vụ là 01 người. 

- Về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm: Tại thời điểm kéo dài thời gian giữ 

chức vụ công chức còn thiếu điều kiện về tin học. 

- Về trình tự, thủ tục bổ nhiệm: Thực hiện theo Hướng dẫn số 91/HD-

SNV ngày 20/5/2016 của Sở Nội vụ hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại cán bộ, công chức lãnh đạo và viên chức quản lý.  

(Cụ thể có biểu số 06, 07, 08 kèm theo báo cáo này) 

 II. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG  

 Căn cứ các Văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền và Quyết định số 

63/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn b an 

hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng  được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo 

và thực hiện thường xuyên theo quy định. Từ ngày 01/01/2019 đến nay, UBND 

huyện đã cử 02 công chức cấp xã tham gia học lớp Đại học, 01 công chức bồi 

dưỡng ngạch chuyên viên, 01 công chức bồi dưỡng quản lý giáo dục. 

(Cụ thể có biểu số 09 kèm theo báo cáo này) 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

- Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được thực hiện theo đúng quy định của 

Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công 

chức lãnh đạo, viên chức quản lý của Sở Nội vụ. 

- Cán bộ, công chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cơ bản đáp ứng được 

điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. 

- Công tác đào tạo bồi dưỡng được huyện quan tâm thực hiện theo đúng 

quy định.  
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2. Hạn chế, khó khăn vướng mắc 

- Huyện còn thiếu cán bộ, công chức có năng lực, trình độ; một số công 

chức mới được bổ nhiệm còn hạn chế về năng lực, một số ít do lịch sử để lại. 

- Một số công chức lãnh đạo được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa đáp ứng 

điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định với một số lý do sau: 

+ Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn trong quy hoạch chưa đáp ứng đủ 

nhu cầu đặc biệt là trình độ Lý luận chính trị. 

+ Do khối lượng công việc nhiều, Thủ trưởng một số cơ quan chưa quan 

tâm tạo điều kiện cho công chức được quy hoạch tham gia đào tạo, bồi dưỡng để 

đạt chuẩn. 

- Số lượng công chức được cử đi đào tạo còn hạn chế, trong 06 tháng đầu 

năm 2019 chưa tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, công chức. 

UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Nội vụ phục vụ tổng hợp 

theo quy định./. 
  

 

Nơi nhận:                                                                                         
- Đoàn kiểm tra Sở Nội vụ (b/c);                                                       

- TT Huyện ủy; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Vi Văn Đông 
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