
 

N ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 
Số:           /BC-UBND   Đình Lập, ngày      tháng  3  năm 2020 

 
 

BÁO CÁO 

Thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ  

 
 

 Căn cứ Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn Kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra số 634/KL-TTBNV ngày 

12/12/2019 của Thanh tra Bộ Nội vụ;  

 Thực hiện Công văn số 328 /SNV-CCVC ngày 24/3/2029 của Sở Nội vụ 

tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo thực hiện kết luận Thanh tra Bộ Nội vụ, UBND 

huyện Đình Lập báo cáo kết quả việc thực hiện Kết luận thanh tra như sau: 

1. Công tác chỉ đạo thực hiện kết luận 

Sau khi Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 

được ban hành, UBND huyện đã giao Phòng Nội vụ huyện nghiên cứu các nội 

dung cần tập trung thực hiện của Kế hoạch, đồng thời kiểm điểm rút kinh nghiệm 

đối với tập thể cơ quan và các cá nhân phụ trách các lĩnh vực có liên quan.  

2. Kết quả thực hiện 

- Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức 

được UBND huyện thực hiện thường xuyên, không bố trí công chức vượt số 

lượng biên chế được giao, phân công công tác đối với công chức phù hợp với 

khung năng lực vị trí việc làm được UBND tỉnh phê duyệt.  

- Việc rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp 

bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay: Đến thời điểm hiện 

tại, tổng số công chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc UBND huyện (không bao gồm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng 

các đơn vị trường học) là 35 người. Qua rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn các 

công chức được bổ nhiệm lần đầu đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy 

đinh, đối với công chức đang giữ chức vụ đến thời điểm hiện tại 100% đáp ứng 

đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. 

- Việc biệt phái viên chức, công chức cấp xã làm công tác chuyên môn tại 

các cơ quan chuyên môn: Sau khi có Kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ, UBND 

huyện đã thực hiện chấm dứt biệt phái thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ 

đối với 06 công chức, viên chức tại các cơ quan chuyên môn theo nội dung kết 

luận.  

3. Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới 

- Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các lĩnh vực được thanh 

tra đã được chỉ ra như trên, lấy đó làm bài học cho việc thực hiện các nội dung 

công việc khác đang và sẽ thực hiện của đơn vị trong thời gian tới. 



- Tiếp tục chỉ đạo, quán triệt cơ quan, đơn vị phụ trách các lĩnh vực tham 

mưu thực hiện tốt các quy trình, quy định của Pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ 

theo quy định. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ của 

UBND huyện Đình Lập./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện 

- Thanh tra huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 
Vi Văn Đông 
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