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THÔNG BÁO  

Kết luận Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm  

và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nội vụ 

 

Ngày 16/7/2019, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 

công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 

của ngành Nội vụ. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ, thủ 

trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; Vụ/Ban Tổ chức cán bộ của các bộ, 

ban, ngành. Tại phòng họp trực tuyến của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố và lãnh đạo Sở Nội vụ, các phòng, ban 

có liên quan. Sau khi nghe đồng chí Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ trình bày báo cáo 

kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối 

năm 2019 của ngành Nội vụ; các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, đi thẳng vào 

vấn đề, nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các 

văn bản, đề án liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ, Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ kết luận như sau: 

 I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

1. Những kết quả đạt được 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn ngành Nội vụ đã tập trung xây dựng thể 

chế, chính sách: Đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ 

họp thứ 7 (Khóa XIV) 02 dự án Luật sửa đổi, bổ sung (Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức; Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương); 

trình Chính phủ ban hành 03 Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 

Quyết định; ban hành theo thẩm quyền 08 Thông tư, 06 văn bản hợp nhất. Tham 

mưu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, 

cấp xã trong giai đoạn 2019-2021; Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến 

năm 2030. 

Việc đẩy mạnh công tác phân cấp, ủy quyền cho các bộ, ngành và địa phương 

thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ như: Thi nâng ngạch 

công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính; chính sách tinh giản 

biên chế; cơ chế giao khung cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và số lượng 

cấp phó các cơ quan chuyên môn; phê duyệt khung số lượng vị trí việc làm các đơn 

vị sự nghiệp công lập... 

BỘ NỘI VỤ 
 

 

Số:         /TB-BNV 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày      tháng  7  năm 2019 



2 

 

Công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực Nội vụ được tăng cường, kịp thời 

xử lý các vi phạm, đặc biệt về công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức và tổ 

chức tinh giản biên chế. Tại các địa phương, tổ công tác kiểm tra công vụ của Chủ 

tịch UBND thực hiện kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc đã đạt được kết 

quả tích cực. 

Về tinh giản biên chế, tính đến ngày 30/6/2019 biên chế khối cơ quan Chính 

phủ quản lý đã giảm được 6,75% so với số giao năm 2015; đã có 36 cơ quan, đơn vị 

thực hiện thí điểm đổi mới cách thức tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, 

cấp phòng theo Thông báo số 202-TB/TW ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị khóa 

XI; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ, 

quản lý hội, quỹ đã có chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng. 

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

quan tâm, chỉ đạo quyết liệt; các bộ, ngành, địa phương đã ban hành kế hoạch hoạt 

động, kiểm tra, đôn đốc thực hiện và đã có những chuyển biến tích cực. Việc đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của toàn ngành Nội vụ đã góp phần nâng cao 

hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp 

dịch vụ công cho tổ chức và nhân dân. 

Vụ/ban Tổ chức cán bộ của các bộ, ngành và Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương tập trung tham mưu giúp Lãnh đạo của bộ, ngành, địa 

phương tổ chức triển khai thực hiện các văn bản, đề án của Trung ương thực hiện sắp 

xếp cơ cấu bên trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập gắn với 

tinh giản biên chế. Sở Nội vụ đã chủ động tham mưu giúp lãnh đạo UBND tỉnh, 

thành phố xây dựng phương án thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, 

cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 theo Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 

12/3/2019 của UBTVQH. 

2. Một số tồn tại, hạn chế 

Công tác xây dựng thể chế, chính sách còn chậm so với yêu cầu, vẫn còn tình 

trạng xin rút, xin lùi thời hạn trình các văn bản quy phạm pháp luật, chất lượng xây 

dựng văn bản chưa cao. 

Việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy cơ quan chuyên môn, sắp xếp các 

đơn vị sự nghiệp công lập ở một số bộ, ngành, địa phương thực hiện chưa đồng bộ, 

còn chậm; chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức chưa đạt yêu cầu. 

Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức ở một số bộ, 

ngành, địa phương chưa đúng theo quy định của Đảng và nhà nước; chậm khắc phục, 

xử lý các trường hợp vi phạm theo Thông báo số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 kết luận 

của Bộ Chính trị khóa XII về kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 24-KL/TW 

ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân 

chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với thực 

hiện quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử. 
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Công tác thanh tra, kiểm tra chưa được thực hiện thường xuyên; việc giải 

quyết các vi phạm trong công tác cán bộ, tinh giản biên chế, kỷ luật, kỷ cương hành 

chính của các bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện quyết liệt, chưa nghiêm. 

Ý thức, trách nhiệm và kỷ luật của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao 

vẫn còn có những biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu khi giải quyết công việc liên 

quan đến tổ chức, nhân dân. 

Công tác cải cách hành chính còn nhiều bất cập, việc ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành chưa đạt mục tiêu, yêu cầu. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

Trong 6 tháng cuối năm 2019, nhiệm vụ của Bộ, ngành Nội vụ rất nặng nề, 

khối lượng công việc nhiều, toàn ngành Nội vụ cần bám sát chủ trương của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước để triển khai thực hiện, trong đó tập trung vào một số nhiệm 

vụ trọng tâm sau: 

1. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lãnh đạo, 

chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7, Khóa 

XII, Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 56/2017/QH14 của 

Quốc hội Khóa XIV, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của UBTVQH. 

2. Đề nghị Lãnh đạo các địa phương chỉ đạo cơ quan tham mưu trong lĩnh vực 

Nội vụ, rà soát thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm 2019; tập trung thực hiện 

sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 bảo đảm 

đúng thời hạn để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp ở các địa phương trong năm 2020. 

3. Đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-

CP. Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, đề xuất số lượng biên chế năm 

2020 gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ trong tháng 8/2019. 

4. Các bộ ngành, địa phương đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị 

thuộc, trực thuộc về công tác cán bộ và xử lý sai phạm theo Thông báo số 43-

TB/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Bảo đảm đến cuối năm 2019 hoàn thành 100% 

các đơn vị thuộc, trực thuộc đều được thanh tra, kiểm tra. 

5. Hoàn thành việc thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp 

vụ, cấp sở, cấp phòng theo Thông báo số 202-TB/TW của Bộ Chính trị khóa XI; đề 

nghị các bộ, ngành, địa phương tổng hợp gửi báo cáo tình hình thực hiện về Bộ Nội 

để tổ chức sơ kết thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp 

vụ, cấp sở, cấp phòng vào cuối năm 2019. 

6. Triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ tại các bộ, ngành, địa phương; tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi công vụ. 
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7. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo 

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017; bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện 

khi đề bạt, bổ nhiệm, ứng cử, đề cử các chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan 

hành chính nhà nước. 

8. Sở Nội vụ tập trung tham mưu xây dựng đề án sắp xếp các đơn vị hành 

chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 trình cấp có thẩm quyền của tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương và gửi phương án sắp xếp về Bộ Nội vụ thẩm định 

theo quy định. 

9. Vụ/Ban Tổ chức cán bộ của các bộ, ngành và Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ có khó khăn, 

vướng mắc xin ý kiến Bộ Nội vụ để kịp thời giải quyết, tháo gỡ. 

10. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ tập trung thực hiện nhiệm vụ sau: 

- Đẩy mạnh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các văn bản, đề án trong Chương 

trình công tác năm 2019 của Bộ Nội vụ bảo đảm tiến độ, chất lượng. 

- Nghiên cứu những đề xuất, kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương tập 

trung tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ trả lời, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn 

bản pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ. 

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban 

hành liên quan đến lĩnh vực Nội vụ để các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện. 

- Văn phòng Bộ chủ động tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ xây dựng lịch công 

tác để tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019 và chuẩn 

bị xây dựng chương trình công tác của Bộ Nội vụ trong năm 2020. 

Bộ Nội vụ trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, tổ chức triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận:  

- Vụ/ban Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ,  

cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  

- Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân (để b/c); 

- Các đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo);  

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ (để t/h); 

- Lưu: VT, VP ( P.THTK, TNC). 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Đăng Minh 

 


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2019-07-23T11:12:15+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Vũ Đăng Minh<vudangminh@moha.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2019-07-23T14:25:58+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Bộ Nội vụ<bonoivu@moha.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2019-07-23T14:26:10+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Bộ Nội vụ<bonoivu@moha.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2019-07-23T14:27:02+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Bộ Nội vụ<bonoivu@moha.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




