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KẾT LUẬN THANH TRA 

Việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác nội vụ tại 

UBND huyện Tràng Định 

(Giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 15/10/2020)  

 

Thực hiện Quyết định số 313/QĐ-SNV ngày 19/10/2020 của Giám đốc Sở 

Nội vụ về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác nội vụ 

tại UBND huyện Tràng Định; từ ngày 03/11 đến ngày 23/11/2020, Đoàn thanh tra 

đã tiến hành thanh tra tại UBND huyện Tràng Định.  

Xét báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình 

của UBND huyện Tràng Định, Giám đốc Sở Nội vụ kết luận như sau:  

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Tràng Định là huyện miền núi, biên giới, nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Lạng 

Sơn, dân số toàn huyện có trên 60 nghìn người.  

UBND huyện có 11 cơ quan chuyên môn, 60 đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

(sự nghiệp Văn hóa, Thể thao: 01 đơn vị; sự nghiệp khác: 02 đơn vị; sự nghiệp 

Giáo dục và Đào tạo: 57 đơn vị), 02 hội đặc thù được giao biên chế. Đơn vị hành 

chính cấp xã gồm 21 xã và 01 thị trấn, 195 thôn, tổ dân phố. 

Về biên chế công chức, năm 2020 được UBND tỉnh giao 89 biên chế, có 

mặt 78 người (chưa thực hiện 11 biên chế); số lượng người làm việc tại các đơn 

vị sự nghiệp được UBND tỉnh giao năm 2020 là 1.281 người, có mặt 1.190 

người (chưa thực hiện 91 người làm việc); Hội đặc thù được giao 4 biên chế.   

II. KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA, XÁC MINH 

1. Công tác tuyển dụng viên chức; công tác quản lý biên chế công 

chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; sử dụng và 

quản lý công chức, viên chức 

a) Công tác tuyển dụng viên chức 

Giai đoạn từ 01/01/2018 đến 15/10/2020, UBND huyện Tràng Định đã tổ 

chức 03 kỳ tuyển dụng viên chức (năm 2018, tuyển dụng được 12/17 chỉ tiêu 

được phê duyệt; năm 2019, tuyển dụng được 27/36 chỉ tiêu; năm 2020, tuyển 

dụng được 31/47 chỉ tiêu). 

Nhìn chung, công tác tuyển dụng được UBND huyện thực hiện công khai, 

cơ bản đảm bảo quy định (ban hành kế hoạch tuyển dụng, thành lập Hội đồng 

tuyển dụng và các ban giúp việc Hội đồng tuyển dụng theo quy định; thông báo 

tuyển dụng công khai trên trang thông tin điện tử của huyện và niêm yết tại trụ 

sở UBND huyện); tuyển dụng đúng chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt. 
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Tuy nhiên, trong công tác tuyển dụng, có khâu thực hiện chưa chặt chẽ, 

chưa đảm bảo quy định, cụ thể: 

- Một số văn bản do Hội đồng tuyển dụng ban hành, tại phần ghi chức vụ, 

chức danh người ký văn bản (mục ký, đóng dấu) chưa đảm bảo về thể thức.  

- Việc chấm điểm bài thi của một số giám khảo chưa chặt chẽ, còn sơ suất 

trong việc cộng điểm nên phải chỉnh sửa điểm như: Bài thi môn kiến thức chung 

của thí sinh Nguyễn Thị Kim Thành, Nguyễn Lan Nhi (năm 2018), bài thi 

chuyên ngành Mầm non của thí sinh Hoàng Thị Huế, Nguyễn Thị Hương Ly 

(năm 2019), bài chuyên ngành tiểu học của thí sinh Lưu Gia Khánh (năm 2020). 

- Trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, còn có bài thi giám khảo 

chấm điểm chưa chặt chẽ so với đáp án. Việc chấm điểm câu 3 môn thi chuyên 

ngành Tiểu học, giám khảo chấm điểm còn có sự chênh lệch giữa một số bài thi 

(phần ý b của câu 3 có 11 bài của các thí sinh trúng tuyển làm như nhau nhưng 

có 09 bài giám khảo chấm 7 điểm, có 02 bài giám khảo chấm 2,5 điểm); tuy 

nhiên, chưa ảnh hưởng đến kết quả tuyển dụng do 02 thí sinh này đều trúng 

tuyển.  

b) Công tác quản lý biên chế công chức và số lượng người làm việc tại 

đơn vị sự nghiệp công lập   

Biên chế công chức và số lượng người làm việc tại đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc UBND huyện Tràng Định cụ thể như sau:  

STT Năm 

UBND tỉnh 

giao 
Huyện phân bổ 

Có mặt thời điểm 

31 tháng 12 
Ghi chú 

Công 

chức 

Viên 

chức 

Công 

chức 

Viên 

chức 

Công 

chức 

Viên 

chức 

1 2018 95 1.311 95 1.311 82 1.235  

2 2019 92 1.307 92 1.307 79 1.201  

3 2020 89 1.281 89 1.281 78 1.190 15/10/2020 

Hằng năm, UBND huyện đã ban hành quyết định giao biên chế công 

chức, số lượng người làm việc cho các phòng, đơn vị trực thuộc theo quy định. 

Việc sử dụng biên chế công chức và số lượng người làm việc không vượt so với 

biên chế và số lượng người làm việc được UBND tỉnh giao hàng năm.  

Tuy nhiên, tại một số trường học, còn bố trí giáo viên làm nhân viên (có 

04 giáo viên bố trí làm nhân viên nấu ăn tại 03 trường1). 

c) Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 

Trong giai đoạn thanh tra, UBND huyện Tràng Định đã thực hiện bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động và bổ nhiệm 31 trường hợp Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND huyện (trong đó: Bổ 

                                           
1 Trường Mầm non 10/10: 02 người; Trường Mầm non Đại Đồng: 01; Trường Mầm non Đề Thám: 01 
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nhiệm mới 07 trường hợp; điều động và bổ nhiệm 05 trường hợp; bổ nhiệm, 

điều động và bổ nhiệm do sáp nhập các phòng, đơn vị 12 trường hợp; bổ nhiệm 

lại 07 trường hợp).  

Về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các đơn vị 

trường học thuộc UBND huyện quản lý, trong giai đoạn thanh tra, UBND huyện 

thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động và bổ nhiệm 66 trường hợp (trong 

đó: Bổ nhiệm mới là 20 trường hợp (08 trường hợp bổ nhiệm nguồn tại chỗ, 12 

trường hợp nguồn nơi khác); điều động và bổ nhiệm 25 trường hợp; bổ nhiệm 

lại 21 trường hợp). 

Nhìn chung công tác quy hoạch và bổ nhiệm lãnh đạo các phòng, đơn vị 

thuộc UBND huyện được quan tâm, huyện đã thực hiện công tác quy hoạch theo 

quy định, ban hành quyết định quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ 

nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử thuộc thẩm quyền của huyện (Quyết định số 

681-QĐ/HU ngày 26/7/2018 và Quyết định số 1034-QĐ/HU ngày 06/11/2019 

của Huyện ủy). Các trường hợp bổ nhiệm có trong quy hoạch, cơ bản đảm bảo 

điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.  

Tuy nhiên, trong công tác bổ nhiệm còn một số hạn chế sau: 

- Việc bổ nhiệm bà Nông Thúy Hiền, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào 

tạo giữ chức vụ Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (quyết định bổ nhiệm ngày 

14/8/2019), có khâu thực hiện chưa chặt chẽ, chưa theo Quy định tại Quyết định 

số 681-QĐ/TU ngày 26/7/2018 của Huyện ủy, cụ thể, Huyện ủy ban hành thông 

báo về chủ trương bổ nhiệm trong đó đã nêu cụ thể người được xem xét bổ 

nhiệm là bà Nông Thúy Hiền, đồng thời tại bước 2 (hội nghị tập thể lãnh đạo 

mở rộng), theo quy định thực hiện bỏ phiếu giới thiệu những người trong quy 

hoạch hoặc người có đủ điều kiện để chọn người có phiếu cao hơn thực hiện ở 

bước tiếp theo, tuy nhiên huyện chỉ lấy phiếu tín nhiệm đối với bà Nông Thúy 

Hiền (trong quy hoạch có 02 nhân sự tại chỗ, 02 nhân sự tại phòng khác). 

- Bổ nhiệm ông Nông Việt Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ 

đất giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất (Quyết định bổ nhiệm 

ngày 13/5/2020) chưa đảm bảo quy định tại Hướng dẫn số 12-HD/TU ngày 

27/02/2020 của Tỉnh ủy, cụ thể: Ban Thường vụ Huyện ủy thông báo về chủ 

trương đã nêu cụ thể người dự kiến bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Phát 

triển quỹ đất là ông Nông Việt Vinh (trong khi trong quy hoạch có 03 nhân sự 

tại chỗ); đồng thời, tại bước 2 (Hội nghị cán bộ lãnh đạo mở rộng) theo quy 

định thực hiện giới thiệu bằng phiếu kín, mỗi thành viên giới thiệu 01 người cho 

01 chức danh để lựa chọn người có phiếu cao hơn giới thiệu ở bước tiếp theo, 

tuy nhiên tại bước này, UBND huyện đã đề xuất cụ thể người dự kiến bổ nhiệm 

chức vụ Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất là ông Nông Việt Vinh.   

- Việc bổ nhiệm lại ông Đường Mạnh Hà giữ chức vụ Phó Trưởng phòng 

Giáo dục và Đào tạo (quyết định bổ nhiệm ngày 16/4/2019), chưa chặt chẽ theo 

quy định tại Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng 
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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 và Hướng dẫn số 91/HD-SNV 

ngày 20/5/2016 của Sở Nội vụ (sau hội nghị tín nhiệm, chưa có văn bản đề xuất 

bổ nhiệm lại của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng công chức).   

- Đối với công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng 

trường học: Trường hợp bổ nhiệm nguồn từ nơi khác (17 trường hợp), hồ sơ bổ 

nhiệm chưa có biên bản thể hiện việc gặp người được đề nghị bổ nhiệm để trao 

đổi về yêu cầu nhiệm vụ công tác theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Quy 

chế ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của 

Thủ tướng Chính phủ.    

d) Công tác điều động, biệt phái, tiếp nhận công chức, viên chức 

Giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến 15/10/2020, UBND huyện đã thực hiện 

điều động 347 trường hợp (trong đó, điều động đi: 49 trường hợp; tiếp nhận: 41 

trường hợp; điều động giữa các phòng, đơn vị: 257 trường hợp).  

Công tác điều động, tiếp nhận công chức, viên chức được thực hiện cơ 

bản đảm bảo quy định, đúng thẩm quyền. Tuy nhiên, một số hồ sơ điều động, 

tiếp nhận viên chức còn thiếu thành phần hồ sơ (có 12 hồ sơ còn thiếu văn bản 

đồng ý tiếp nhận hoặc đồng ý cho liên hệ chuyển công tác đối với viên chức2). 

Về công tác biệt phái công chức, viên chức: Giai đoạn 2018 - 2019, 

UBND huyện thực hiện biệt phái 08 trường hợp là viên chức đơn vị sự nghiệp, 

công chức cấp xã đến làm việc tại phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; tuy 

nhiên, đến năm 2020, UBND huyện không còn thực hiện biệt phái đối với các 

trường hợp này. 

đ) Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức 

Trong giai đoạn thanh tra, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch chuyển 

đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2018 và năm 2020. Kết 

quả, năm 2018 đã thực hiện chuyển đổi 23/26 trường hợp. 

Tuy nhiên, việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, 

viên chức chưa được tích cực. Năm 2019, UBND huyện chưa ban hành kế hoạch 

và chưa thực hiện chuyển đổi; năm 2020, đến thời điểm thanh tra (tháng 11), 

UBND huyện đã ban hành kế hoạch nhưng chưa thực hiện chuyển đổi.   

e) Công tác kỷ luật 

Giai đoạn thanh tra, UBND huyện thực hiện kỷ luật 13 trường hợp (Khiển 

trách: 05; Cảnh cáo: 03; Cách chức: 02; Hạ bậc lương: 02; Buộc thôi việc: 01). 

Công tác kỷ luật được UBND huyện thực hiện cơ bản đảm bảo trình tự, 

thủ tục theo quy định. Tuy nhiên, một số văn bản ban hành trong quá trình thực 

                                           
2 Năm 2018: 02 (Đoàn Phương Thảo (tiếp nhận); Hoàng Thị Hường ( điều động); Năm 2019: 04 (Hoàng Hồng 

Ngọc (điều động); Hoàng Thúy Lan (điều động); Nông Thị Thầm, Nguyễn Thành Chung (điều động); Năm 

2020: 06 (Hà Thị Thu (điều động); Dương Công Khương (điều động); Phùng Thị Như (điều động); Tô Thị Đậm, 

Nông Thị Nơi, Trần Thị Kim Dung (điều động) 
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hiện kỷ luật còn căn cứ văn bản đã hết hiệu lực, hồ sơ kỷ luật đối với ông Hoàng 

Trọng Cảnh, Tờ trình số 112/TTr-NV ngày 21/9/2020 và Thông báo số 114/TB-

UBND ngày 22/9/2020 còn căn cứ Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 

17/5/2011 của Chính phủ (đã được thay thế bởi Nghị định số 112/2020/NĐ-CP 

ngày 18/9/2020, có hiệu lực từ ngày 20/9/2020). 

g) Thực hiện chế độ nghỉ hưu và nghỉ chế độ khác 

Trong giai đoạn thanh tra, UBND huyện thực hiện chế độ nghỉ hưu và chế 

độ khác đối với 171 người, trong đó: nghỉ hưu: 38; nghỉ việc do trình độ chuyên 

môn không đạt chuẩn, do hết tuổi lao động: 10 (cán bộ, công chức cấp xã); nghỉ 

thôi việc theo nguyện vọng: 06; nghỉ theo chế độ 108: 117. 

Việc giải quyết chế độ nghỉ hưu, nghỉ chế độ được UBND huyện thực 

hiện đảm bảo trình tự theo quy định. Tuy nhiên, một số trường hợp ban hành 

quyết định nghỉ hưu và thôi việc còn chậm so với quy định, cụ thể:  

- Có trường hợp3, UBND huyện ban hành quyết định nghỉ hưu chậm so 

với quy định tại điểm a khoản 7 Điều 40 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của 

Chính phủ (theo quy định ban hành quyết định trước 3 tháng tính đến thời điểm 

nghỉ hưu, tuy nhiên UBND huyện ban hành quyết định chậm). 

- Một số trường hợp cán bộ cấp xã nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã 

hội do không đủ tuổi tái cử và không đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, huyện 

ban hành quyết định còn chậm4; có trường hợp giải quyết thôi việc5, UBND 

huyện ban hành quyết định chậm thời gian theo quy định tại điểm b, khoản 3 

Điều 38 Nghị định số 29/2012/NĐ- CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức (theo quy định trong thời hạn 20 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận đơn xin thôi việc, cơ quan phải ra quyết định thôi việc).  

h) Công tác đào tạo, bồi dưỡng 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được UBND huyện quan tâm thực hiện. Việc 

xét cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo được thực hiện công khai, đảm 

bảo quy định. Đối với các lớp bồi dưỡng được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tại kế 

hoạch hàng năm, UBND huyện đã chủ động ban hành văn bản yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị đăng ký nhu cầu bồi dưỡng để đăng ký với Sở Nội vụ, đảm bảo về 

tiến độ và nội dung bồi dưỡng được giao. 

Việc thực hiện chế độ, chính sách trong thời gian cán bộ, công chức, viên 

chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng được UBND huyện thực hiện theo quy định. 

Từ năm 2018 đến tháng 10 năm 2020, UBND huyện đã trình Sở Nội vụ thanh 

toán chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức được cử đi đào tạo theo Quyết 

định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh với tổng số 76 

                                           
3 Ông Nguyễn Giáp Khương, nhân viên trường Tiểu học Khánh Hòa 
4 Ông Phan Văn Cầu, Lý Thị Tươi, Vy Văn Dụng, Vy Văn Thời   
5 Ông Nông Tuấn Minh, viên chức Trung tâm Văn hóa – Thể thao & Truyền thông 
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người. Đối với cán bộ, công chức cấp xã sau khi tốt nghiệp các lớp đào tạo nâng 

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, được chuyển xếp lương theo quy định. 

Tuy nhiên, UBND huyện chưa chủ động rà soát để xây dựng kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong kế hoạch hằng 

năm. Việc triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu thực hiện theo nhiệm 

vụ được giao tại Kế hoạch của UBND tỉnh và theo văn bản triển khai của các cơ 

quan, đơn vị cấp tỉnh. Việc cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa 

bồi dưỡng dành cho lãnh đạo, quản lý còn hạn chế, còn nhiều vị trí lãnh đạo, 

quản lý đơn vị sự nghiệp công lập và đối tượng trong quy hoạch chưa được cử đi 

bồi dưỡng chương trình dành cho lãnh đạo, quản lý.  

2. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận chính 

quyền; công tác quản lý nhà nước về thanh niên; tình hình hoạt động của 

thôn, tổ dân phố, thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công 

chức cấp xã 

a) Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận chính quyền 

Về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo 

thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo khi có thay 

đổi về nhân sự. Thành viên BCĐ huyện, cấp xã thường xuyên nắm cơ sở, kịp thời 

nắm bắt các vấn đề nảy sinh để tham mưu cấp ủy chỉ đạo chính quyền và các ngành 

chức năng, cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời.   

UBND huyện chỉ đạo chính quyền các xã, thị trấn thực hiện quy chế dân 

chủ ở cơ sở đảm bảo theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 

20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị 

phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện 

nội dung công khai cho dân biết đảm bảo dân chủ, minh bạch thông qua các 

hình thức phù hợp. Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan 

hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo Nghị 

định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ, kết quả 100% các cơ 

quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức theo quy định. 

Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy, việc chấm điểm và xếp loại kết quả 

thực hiện quy chế dân chủ chưa chặt chẽ, chưa khoa học. Theo hồ sơ lưu chỉ 

thực hiện chấm điểm và xếp loại năm 2019, trong đó chỉ căn cứ vào báo cáo tự 

chấm điểm của các đơn vị nhưng chỉ có 20/44 đơn vị báo cáo, đồng thời không 

có văn bản thể hiện việc họp của Ban chỉ đạo để thực hiện đánh giá, xếp loại.  

Về công tác dân vâṇ chính quyền, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn 

vị triển khai thực hiện công tác dân vận gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, các nhiệm vụ trọng tâm; giữ vững quốc phòng - an ninh. Chú trọng chỉ 

đạo thực hiện các chủ trương, chính sách có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ, 

quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Củng cố, kiện toàn bộ máy làm công 

tác dân vận từ huyện đến cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. UBND huyêṇ phối 

hơp̣ với Ban Dân vâṇ Huyêṇ ủy ban hành Kế hoạch về phối hợp thực hiện công 
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tác Dân vận chính quyền và Phong trào thi đua theo chủ đề của năm như "Dân 

vận khéo”, mô hình “Chính quyền thân thiện”... cụ thể hóa được các chủ trương 

của Đảng về công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.  

Nhìn chung các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện đảm bảo đúng, đủ 

các nội dung đã đề ra trong kế hoạch6. 

b) Công tác quản lý nhà nước về thanh niên 

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch phát triển thanh niên của huyện theo 

cả giai đoạn và từng năm. Đồng thời, ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng 

cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật 

cho thanh, thiếu niên” năm 2019 theo Kế hoạch của UBND tỉnh. Việc triển khai 

thực hiện chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn huyện được cấp ủy Đảng, 

chính quyền, các cơ quan và đoàn viên thanh niên triển khai thực hiện tốt, qua đó 

đã phát huy vai trò thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội và 

bảo vệ tổ quốc. 

Tuy nhiên, trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên còn một số tồn 

tại, hạn chế: 

- Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên còn 

chung chung, các chỉ tiêu, mục tiêu của huyện cơ bản dập khuôn theo Chiến 

lược của tỉnh; không có mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể riêng của huyện. Báo cáo tổng 

kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên cả giai đoạn của huyện không căn 

cứ theo mục tiêu, chỉ tiêu từ đầu giai đoạn đã đề ra nên khó khăn cho việc so 

sánh, đối chiếu, tính tỷ lệ các nội dung đạt và chưa đạt. 

- Việc đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch triển 

khai và báo cáo kết quả định kỳ gửi UBND huyện chưa được quan tâm. Chưa 

kịp thời hướng dẫn, phân công cho công chức Văn hóa - Xã hội thực hiện nhiệm 

vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-

CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán 

bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ 

dân phố (theo các văn bản quy định trước đây giao cho công chức Văn phòng - 

Thống kê). 

c) Tình hình hoạt động của thôn, tổ dân phố 

UBND huyện đã tích cực triển khai thực hiện việc sáp nhập thôn, tổ dân 

phố theo chỉ đạo của tỉnh. Năm 2018, tổng số thôn là 305, sau sáp nhập là 210 

thôn (giảm 95 thôn); năm 2019, sau sáp nhập còn 195 thôn (giảm 15 thôn). Năm 

2020, UBND huyện đã xây dựng đề án và trình Sở Nội vụ thẩm định, theo lộ 

trình sẽ giảm từ 195 xuống 180 thôn (giảm 15 thôn).  

                                           
6 Có tổng kết, đánh giá thực hiện thí điểm mô hình "Chính quyền thân thiện" năm 2019 tại xã Đề Thám, ban 

hành Kế hoạch số 102/KH-UBND về việc triển khai thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà 

nước, chính quyền các cấp và thực hiện "Năm dân vận khéo" 2020  
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Sau sáp nhập, UBND xã đã chỉ đạo các thôn, tổ dân phố tổ chức bầu 

trưởng thôn, tổ dân phố và các chức danh đoàn thể chính trị - xã hội theo đúng 

quy trình, đảm bảo hoạt động bình thường. Thực hiện giải quyết chính sách đối 

với các trường hợp dôi dư sau sáp nhập đối với người hoạt động không chuyên 

trách ở xã, thôn, tổ dân phố. Các nhà văn hóa thôn và cơ sở vật chất sau sáp 

nhập tiếp tục giao cho thôn quản lý theo quy định. 

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền của chính quyền các cấp trong sắp xếp 

các thôn, tổ dân phố còn hạn chế dẫn đến việc lấy ý kiến cử tri không đạt trên 

50% cử tri đồng ý (Năm 2018: trong số 71 đề án sáp nhập, có 09 đề án không 

đạt yêu cầu7; Năm 2019: trong số 27 đề án, có 01 đề án không đạt yêu cầu8). 

d) Việc bố trí, sắp xếp và thực hiện một số chế độ, chính sách đối với 

cán bộ, công chức cấp xã 

* Về bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã: 

Tổng số xã trên địa bàn huyện là 21 xã và 01 thị trấn. Tổng số cán bộ, 

công chức được giao là: 462 người (bao gồm cả công an chính quy); số cán bộ, 

công chức hiện có là: 414 người (gồm cả công an chính quy).   

Việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã cơ bản đảm bảo quy định, 

trong đó có 15 xã và thị trấn Thất Khê thực hiện đúng quy định về số lượng và 

bố trí cán bộ, công chức xã, trong đó có 5 xã thực hiện Bí thư Đảng ủy kiêm 

Chủ tịch UBND xã hoặc kiêm nhiệm các chức danh khác, do vậy số lượng cán 

bộ, công chức giảm so với quy định. 

Tuy nhiên, còn một số xã chưa cơ cấu đủ các chức danh cán bộ (như xã 

Khánh Long chưa có Chủ tịch UBND xã; xã Tân Minh chưa có Phó Chủ tịch 

UBND xã); Có 01 xã vượt định mức 01 người (xã Kim Đồng); một số xã còn có 

cán bộ chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn (như: Chủ tịch Hội nông dân xã 

Đề Thám, xã Chí Minh và xã Khánh Long).   

* Việc bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, 

tổ dân phố theo Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã: Năm 2020 huyện đã 

bố trí người hoạt động không chuyên trách cấp xã đảm bảo theo quy định. Đa số 

các xã trên địa bàn huyện đều thực hiện kiêm nhiệm, do vậy số lượng người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã thấp hơn so với số lượng được giao. 

                                           
7
Xã Khánh Long (nhập 3 thôn: thôn Khuổi Bây A, thôn Khuổi Bây B và thôn Khuổi Khín); xã Quốc Việt 

(nhập 4 thôn: thôn Bản Xòm 1, thôn Nà Mừ, thôn Nà Sáng, thôn Kép Phấy; nhập 02 thôn: thôn Cốc Muống với 

thôn Phiêng Mò); xã Đại Đồng (nhập 2 thôn: thôn Khau Ngù với thôn Bản Mới); xã Chí Minh (nhập 3 thôn: thôn 

Khuổi Đăng, thôn Khuổi Dai và thôn Khuổi Khuông); xã Hùng Việt (nhập 2 thôn: thôn Phạc Giàng với thôn Đèo 

Khách; nhập 2 thôn: thôn Khuổi Khòn với thôn Hát Khòn); xã Tân Minh (nhập 3 thôn: thôn Nà Lẹng, Kiêng Lạn 

và thôn Bản Cọ); xã Kim Đồng (nhập 2 thôn: thôn Nà Múc với thôn Khuổi Slượi) 
8 Lấy ý kiến cử tri tại thôn Khẩu Âu, xã Bắc Ái 
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Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, UBND 

huyện đã bố trí đúng quy định. Tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện đa số 

thực hiện chức danh Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố9.  

 

* Về thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã 

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ một lần theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-

HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh được triển khai thực hiện, tổng số người 

được hỗ trợ là 194 người, với tổng kinh phí hỗ trợ là 531.375.000đ. Trong đó, 

cán bộ, công chức cấp xã: 04 người; người hoạt động không chuyên trách cấp xã 

là 08 người; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố: 182 người. 

Tuy nhiên, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức 

cấp xã, người hoạt động không chuyên trách còn một số trường hợp chưa được 

kịp thời, như tại xã Đào Viên có 53 trường hợp, UBND huyện mới thực hiện hỗ 

trợ cho các trường hợp có thời gian công tác từ 05 năm trở xuống (38 trường 

hợp), các trường hợp có thời gian công tác từ 6 năm trở lên chưa được giải quyết 

kịp thời. 

Việc thực hiện xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã theo trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ mới và bổ nhiệm ngạch, xếp lương đối với cán bộ, công 

chức cấp xã thực hiện đúng quy định10.   

Tuy nhiên, đến thời điểm tháng 10/2020, huyện vẫn chưa hoàn thành và 

đang rà soát để tiếp tục chuyển xếp lương và bổ nhiệm ngạch cho toàn bộ cán 

bộ, công chức cấp xã theo Thông tư 13/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Đề nghị 

UBND huyện khẩn trương rà soát và thực hiện việc xếp lương, bổ nhiệm ngạch 

đối với cán bộ, công chức cấp xã theo quy định. 

3. Công tác Thi đua, khen thưởng   

a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền về công tác 

thi đua, khen thưởng 

Để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT), hằng năm, 

UBND huyện ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện công 

tác TĐKT trên địa bàn huyện như: Kế hoạch công tác; Phát động thi đua; Đăng 

ký danh hiệu thi đua; Ký kết giao ước thi đua... Trên cơ sở nội dung phát động 

thi đua của UBND huyện, các đơn vị trong cụm thi đua đã tổ chức phát động 

phong trào thi đua sôi nổi, phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị của 

địa phương, đơn vị với mục tiêu trọng tâm thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.  

                                           
9 Còn 22//195 thôn, tổ dân phố chưa thực hiện Bí thư kiêm Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố 
10 Bổ nhiệm và xếp lương ngạch chuyên viên: 55 người; bổ nhiệm, xếp lương ngạch cán sự: 23; bổ nhiệm, xếp 

lương ngạch nhân viên: 57 người; chuyển xếp lương theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ mới là 38 người 

(chuyên viên: 25; cán sự: 08; nhân viên: 05 người) 
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Năm 2020, với vai trò Trưởng cụm thi đua các huyện Biên giới, đơn vị đã 

tham mưu ban hành các văn bản: Kế hoạch công tác; Phát động thi đua; Ký kết 

giao ước thi đua; Đăng ký danh hiệu thi đua; ban hành báo cáo sơ kết của Cụm 

đảm bảo theo đúng quy định. 

b) Hoạt động của Hội đồng TĐKT huyện, công tác kiểm tra, giám sát 

của Hội đồng TĐKT 

Hội đồng TĐKT được kiện toàn tại Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 

20/4/2020. Hằng năm, Hội đồng TĐKT huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra việc 

thực hiện công tác TĐKT tại các đơn vị trong cụm thi đua và tiến hành kiểm tra 

theo các nội dung ký kết từ đầu năm. Năm 2018, 2019 mỗi năm kiểm tra 09 đơn 

vị. Năm 2020 đến thời điểm thanh tra chưa có Kế hoạch kiểm tra của Hội đồng 

TĐKT huyện. 

c) Việc tổ chức phát động các phong trào thi đua chuyên đề trong thực 

hiện nhiệm vụ chính trị của huyện 

UBND huyện đã nghiêm túc triển khai các phong trào thi đua thực hiện 

nhiệm vụ chính trị cũng như các nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm của địa phương 

với nội dung, chủ đề, hình thức phù hợp, sát tình hình thực tiễn.  

Hưởng ứng các phong trào thi đua của Trung ương và của tỉnh, UBND 

huyện đã phát động nhiều phong trào thi đua, điển hình như: Phong trào thi đua 

đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và 

188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, 

viên chức huyện Tràng Định thi đua thực hiện văn hoá công sở giai đoạn 2019-

2025”; phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, 

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm... 

d) Việc triển khai, tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến 

Trên cơ sở Kế hoạch, Hướng dẫn tổ chức Hội nghị của Trung ương và của 

tỉnh, UBND huyện đã ban hành kế hoạch, văn bản triển khai Hội nghị điển hình 

tiên tiến trên địa bàn huyện.  

Trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, UBND các xã, thị trấn đã 

ban hành kế hoạch, hướng dẫn về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, trong đó 

xã Đề Thám đã tổ chức thành công Hội nghị điểm trong tháng 01/2020 theo 

đúng tiến độ. Tuy nhiên để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo 

tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh nên Hội nghị điển hình tiên tiến của các xã, thị 

trấn còn lại và cấp huyện không tổ chức. UBND huyện đã có báo cáo tổng kết 

công tác TĐKT giai đoạn 2016-2020 gửi Hội đồng TĐKT tỉnh, đồng thời tiến 

hành bình xét, lựa chọn các tập thể, cá nhân tiên tiến xuất sắc, tiêu biểu nhất 

trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện đề nghị Chủ tịch UBND 

tỉnh khen thưởng tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V năm 

2020. Ngoài ra, UBND huyện đã khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tập 
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thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu 

nước của huyện giai đoạn 2016-2020. 

đ) Công tác bình xét thi đua, khen thưởng 

UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 

27/9/2019 quy định về công tác TĐKT trên địa bàn huyện. Việc thực hiện quy 

trình xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở được thực hiện công khai, minh bạch, 

theo đúng quy định. Các cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ 

sở đều có báo cáo sáng kiến kinh nghiệm. Việc tổ chức xét, công nhận sáng kiến 

cấp cơ sở được UBND huyện giao cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng (cơ quan 

thường trực của Hội đồng Khoa học sáng kiến huyện). Tỷ lệ công nhận danh 

hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở không vượt quy định (không quá 15% trên tổng số 

danh hiệu Lao động tiên tiến). 

Giai đoạn từ 01/01/2018 đến 15/10/2020, Chủ tịch UBND huyện quyết 

định tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến, chiến sỹ tiên tiến cho 4.337 cá nhân; 

Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở: 384 cá nhân; Danh hiệu tập thể Lao động tiên 

tiến, đơn vị tiên tiến: 250 tập thể; tặng Giấy khen cho 456 tập thể và 1.365 cá 

nhân. UBND huyện đã quan tâm khen thưởng đến đối tượng là các tập thể nhỏ, 

đơn vị cơ sở; cá nhân là lao động trực tiếp11.   

e) Công tác bồi dưỡng, xây dựng, giới thiệu gương điển hình tiên tiến; 

Công tác phát hiện và biểu dương khen thưởng mô hình, nhân tố mới, các 

gương điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua 

UBND huyện đã quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tuyên truyền các 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn 

bản hướng dẫn về công tác TĐKT. Phát động thi đua phấn đấu hoàn thành thắng 

lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và các 

phong trào thi đua chuyên đề. Hằng năm đã có nhiều điển hình tiên tiến được 

biểu dương khen thưởng kịp thời12.   

g) Công tác tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng 

Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ TĐKT được Lãnh đạo UBND huyện quan 

tâm, tích cực cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn do Sở Nội vụ tổ 

chức, đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác TĐKT cho lãnh đạo và 

công chức phục trách công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị trong cụm thi 

đua của huyện (năm 2020, tổ chức tập huấn cho 160 người).  

                                           
11 Tỷ lệ khen thưởng cá nhân lao động trực tiếp năm 2018 là 70,56%; năm 2019: 77,36%; năm 2020: 93,53%. 
12 Trường Mầm non xã Tri Phương trong năm học 2018-2019 đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính 

phủ; trong sản xuất kinh doanh giỏi: Ông Hoàng Trọng Chiến, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đoàn Kết, xã 

Hùng Việt với mô hình trồng cây quýt đường và thanh long…; gia đình có đóng góp tiêu biểu cho địa phương: 

Ông Đinh Văn Huế, thôn Bản Tét, xã Hùng Việt đã có sáng kiến làm cầu phao bắc qua sông, tổng số vốn đầu tư 

huy động được là 300 triệu đồng… 
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Việc kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ về công tác TĐKT được quan 

tâm thực hiện, hằng năm, Hội đồng TĐKT huyện ban hành kế hoạch kiểm tra, 

giám sát và tiến hành kiểm tra trực tiếp hoặc kiểm tra lồng ghép đối với các đơn 

vị thuộc Cụm thi đua của huyện. Qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn vướng mắc, 

góp phần thực hiện tốt công tác TĐKT trên địa bàn huyện. 

h) Việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ TĐKT 

Việc trích lập, quản lý, sử dụng quỹ TĐKT được thực hiện theo đúng quy 

định về nội dung chi, mức chi, mức tiền thưởng, đảm bảo công khai, minh bạch, 

theo nguyên tắc tài chính hiện hành, các quy định của Luật Thi đua, khen 

thưởng và Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.  

i) Công tác lưu trữ hồ sơ khen thưởng 

Hồ sơ khen thưởng của các đơn vị được UBND huyện giao cho Phòng 

Nội vụ lưu trữ, cơ bản đảm bảo quy định, lưu trữ hồ sơ khoa học. 

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác TĐKT trên địa bàn huyện còn một số 

hạn chế cần khắc phục như sau: 

- UBND huyện quy định về tỷ lệ khen thưởng đối với hình thức Giấy 

khen của Chủ tịch UBND huyện khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt 

được (tại điểm a, điểm b, khoản 1, Điều 15 Quy định về công tác TĐKT ban 

hành kèm theo Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND 

huyện) là chưa đảm bảo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản 

hướng dẫn thi hành, không đúng với quan điểm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quy 

định về công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh. 

- Hoạt động của Hội đồng TĐKT huyện hiệu quả chưa cao (sau khi cơ 

quan thường trực Hội đồng TĐKT gửi phiếu xin ý kiến khen thưởng, nhiều khen 

thưởng chuyên đề không có thành viên phản hồi ý kiến, một số hồ sơ chỉ nhận 

được 02/19 phiếu phản hồi của thành viên Hội đồng). 

- UBND huyện chưa có kế hoạch để xây dựng, nhân điển hình tiên tiến, vì 

vậy có nhiều mô hình phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều sáng 

kiến, cách làm hay, sáng tạo chưa được chia sẻ, nhân rộng trên phạm vi địa bàn.  

- Có hồ sơ khen thưởng lưu thiếu báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân 

đề nghị khen thưởng, chưa có hướng dẫn khen thưởng của đơn vị trình khen.   

4. Công tác Văn thư, Lưu trữ 

a) Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai văn bản 

UBND huyện đã chỉ đạo, quán triêṭ, phổ biến các văn bản quy phạm pháp 

luâṭ, văn bản hướng dẫn, chỉ đaọ, các kế hoạch, chương trình về công tác văn 

thư, lưu trữ của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước và 

của tỉnh tới các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc trên địa bàn huyện. 

b) Xây dựng, ban hành các văn bản quản lý, chỉ đạo 
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UBND huyện đa ̃quan tâm ban hành văn bản quản lý, chỉ đạo về công tác 

văn thư, lưu trữ như: Quyết định 987/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 ban hành Quy 

chế công tác văn thư lưu trữ; Văn bản số 297/UBND-PNV ngày 26/3/2020 về 

việc triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công 

tác văn thư. Ngoài ra, đã ban hành kế hoạch triển khai công tác văn thư, lưu trữ; 

các văn bản kiểm tra, yêu cầu các đơn vị tự kiểm tra về văn thư, lưu trữ. 

c) Công tác văn thư 

Hiện tại UBND huyện đang ứng duṇg Hệ thống phần mềm Văn phòng 

điện tử (VNPT-iOffice ) để quản lý văn bản điêṇ tử. Việc gửi, nhận văn bản của 

huyện đã thực hiện liên thông với các sở, ban, ngành trong tỉnh và UBND các 

huyện, thành phố. Phần mềm cơ bản đáp ứng việc quản lý, chuyển giao văn bản 

kịp thời, thuận tiện, nâng cao hiêụ quả trong công tác chỉ đaọ, điều hành, trao 

đổi thông tin của cơ quan, đáp ứng yêu cầu về thống kê, truy xuất văn bản, in sổ 

văn bản đi, văn bản đến, thu thâp̣ văn bản điện tử. Bản gốc văn bản đi đều đươc̣ 

lưu trữ taị bô ̣phâṇ văn thư, đươc̣ thống kê cơ bản đầy đủ theo quy điṇh. 

Công tác soạn thảo, ban hành văn bản giấy, văn bản điện tử, thực hiện 

tuân thủ yêu cầu thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định tại Nghị 

định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ.   

Mở đầy đủ sổ đăng ký văn bản đến, văn bản đi, văn bản mật đến, văn bản 

mật đi; quản lý con dấu được thực hiện theo quy định. Thiết bị lưu khóa bí mật, 

chứng thư số của UBND huyện được bảo quản tại Văn phòng Sở, giao cho công 

chức văn thư giữ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bảo quản và sử dụng. 

Chữ ký số của lãnh đạo giao cho cá nhân quản lý đúng theo quy định. 

d) Về hoạt đôṇg lưu trữ 

UBND huyện đã bố trí 01 phòng kho để bảo quản tài liêụ, diện tích 20 m2. 

Đa ̃trang bị môṭ số thiết bị phương tiện bảo quản tài liệu như: giá tủ, căp̣ hôp̣, bìa 

hồ sơ, thiết bi ̣phòng cháy, chữa cháy. 

Về công cụ tra cứu tài liệu để phuc̣ vu ̣khai thác, có mục lục tra cứu hồ sơ 

tài liệu. Số lượng tài liệu lưu trữ hiện có tại đơn vị: Tổng số có 278 m tài liệu; tài 

liệu đã chỉnh lý là 192 m và tài liệu chưa chỉnh lý từ năm 2019 trở về trước, đã thu 

về kho tạm là 86 m.  

UBND huyện thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ và 

đột xuất theo quy định. 

đ) Việc bố trí nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiêp̣ vụ về văn 

thư, lưu trữ 

UBND huyện bố trí 02 công chức làm công tác văn thư tại Văn phòng 

HĐND và UBND huyện, đúng chuyên ngành; 01 công chức (phòng Nội vụ) 

đảm nhiệm công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ tại địa phương. Đã cử 

người tham gia đầy đủ các buổi tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ do tỉnh tổ chức. 

Tuy nhiên, trong công tác quản lý về văn thư, lưu trữ còn một số tồn tại, 

hạn chế, cụ thể: 
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- Các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo phần căn cứ đã hết hiệu lực nhưng chưa 

kịp sửa đổi, thay thế cho phù hợp. Chưa xây dựng danh mục hồ sơ cơ quan theo 

quy định của Luật Lưu trữ và Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ.   

- Tập lưu văn bản đi từ đầu năm chưa đóng dấu cơ quan, việc sắp xếp văn 

bản chưa khoa học. Tập lưu văn bản Mật đi năm 2019 chưa đóng dấu chỉ mức 

độ Mật và dấu cơ quan. 

- Đến thời điểm thanh tra, UBND huyện chưa ban hành Quy chế tiếp 

nhận, xử lý, phát hành, quản lý văn bản điện tử và theo dõi đôn đốc, kiểm tra 

việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Quyết 

định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 11/7/2020 của UBND tỉnh. Chưa thực hiện ký 

số đúng quy trình.  

- Việc quản lý kho lưu trữ chưa đảm bảo quy định, chưa thường xuyên 

kiểm tra, thông gió nên nhiều tài liệu ẩm mốc; tài liệu sau chỉnh lý và số lượng 

công báo hết giá trị còn lớn nhưng chưa thành lập Hội đồng để tiêu hủy; tài liệu 

tồn đọng, tích đống còn khá lớn, chưa xây dựng kế hoạch chỉnh lý để giao nộp 

vào lưu trữ lịch sử. 

III. KẾT LUẬN 

Lãnh đạo UBND huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phòng chuyên môn 

trong việc thực hiện công tác quản lý và sử dụng công chức, viên chức, công tác 

đào tạo, bồi dưỡng, công tác thi đua, khen thưởng và công tác văn thư, lưu trữ. 

Việc thực hiện công tác quản lý và sử dụng công chức, viên chức đã đạt được 

những kết quả tích cực nhất định, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước trên 

địa bàn huyện.    

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức; công tác đào tạo, 

bồi dưỡng; công tác thi đua, khen thưởng; công tác văn thư lưu trữ còn một số 

hạn chế, thiếu sót như: 

Trong công tác tuyển dụng viên chức, có khâu thực hiện chưa chặt chẽ 

theo quy định, còn có giám khảo chấm điểm bài thi chưa chặt chẽ, có nội dung 

điểm chấm chưa bám sát đáp án. 

Trong công tác bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc 

UBND huyện, lãnh đạo đơn vị trường học có khâu thực hiện chưa chặt chẽ, 

chưa đảm bảo quy định. 

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, UBND huyện chưa ban hành kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng hàng năm; chưa tích cực cử công chức, viên chức đi bồi 

dưỡng theo chương trình dành cho lãnh đạo, quản lý. 



15 

 

 

Về công tác TĐKT, hoạt động của Hội đồng TĐKT chưa hiệu quả, 

UBND huyện quy định tỷ lệ trình khen thưởng là chưa đúng với Luật Thi đua, 

khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

Công tác quản lý văn thư, lưu trữ cần được quan tâm hơn, nhất là đối với 

việc quản lý tài liệu văn bản Mật. Việc lưu giữ, sắp xếp một số tài liệu chưa 

khoa học, quản lý kho lưu trữ chưa đảm bảo quy định, nhiều tài liệu ẩm mốc, 

một số tài liệu đã hết hạn lưu trữ bảo quản nhưng chưa được quan tâm đề xuất 

tiêu hủy để giải phóng diện tích phòng, kho bảo quản. 

Nguyên nhân hạn chế, thiếu sót trên do trong chỉ đạo, triển khai thực hiện 

lĩnh vực công tác nội vụ, Lãnh đạo và công chức phòng chuyên môn đôi khi 

chưa chủ động trong tham mưu nên còn có nội dung thực hiện chậm, chưa đảm 

bảo quy định; việc nghiên cứu, nắm bắt một số văn bản pháp luật chưa được đầy 

đủ, có trường hợp chưa cập nhật kịp thời văn bản mới; việc vận dụng một số nội 

dung văn bản pháp luật chưa chặt chẽ, chưa đúng quy định; đội ngũ công chức 

Phòng Nội vụ thường xuyên biến động, có công chức chưa có nhiều kinh 

nghiệm nên chất lượng tham mưu đôi khi chưa cao. 

IV. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

Với những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trên, Sở Nội vụ đề nghị UBND 

huyện Tràng Định triển khai thực hiện một số nội dung sau:  

1. Tiến hành rà soát, xem xét và có phương án giải quyết đối với trường 

hợp giáo viên được bố trí làm nhân viên để thực hiện việc quản lý, sử dụng giáo 

viên, nhân viên đúng quy định của pháp luật. 

2. Thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo phòng chuyên 

môn, đơn vị trường học đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Ban hành văn bản quy 

định thống nhất về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức vụ lãnh đạo, quản lý 

thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện, đặc biệt là việc bổ nhiệm lãnh 

đạo các đơn vị trường học, đảm bảo đúng quy định của Trung ương, của tỉnh.  

3. Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển dụng viên chức, đảm bảo việc 

tuyển dụng chặt chẽ, đúng quy định.   

4. Quan tâm rà soát, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, tích 

cực thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm đạt chuẩn và nâng cao trình độ 

đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, trong 

đó tập trung bồi dưỡng đáp ứng theo yêu cầu của vị trí lãnh đạo, quản lý, tiêu 

chuẩn của ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định. 

5. Tiếp tục thực hiện kiện toàn đội ngũ cán bộ cấp xã đối với các xã chưa 

cơ cấu đủ các chức danh cán bộ; điều chỉnh, bố trí, sắp xếp lại cán bộ, công chức 

xã Kim Đồng theo lộ trình đảm bảo đúng số lượng, định mức quy định. Tiến 

hành rà soát tiếp tục giải quyết chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, 

người hoạt động không chuyên trách đảm bảo thực hiện theo quy định tại Nghị 

quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh. 
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6. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và 

công tác dân vận chính quyền, cần có sự đôn đốc sát sao của Ban chỉ đạo cấp 

huyện để cấp cơ sở triển khai hoạt động hiệu quả hơn. Đôn đốc, hướng dẫn phân 

công công chức Văn hóa - Xã hội thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh 

niên theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính 

phủ. Đối với hoạt động của thôn, tổ dân phố, đề nghị tăng cường công tác tuyên 

truyền, vận động nhân dân hiểu và đồng thuận với chủ trương liên quan đến sáp 

nhập thôn, tổ dân phố qua đó tiến hành lấy ý kiến cử tri đảm bảo theo quy định. 

7. Chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng TĐKT; 

quán triệt các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xây dựng kế hoạch khi tổ chức sơ kết, 

tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, phong trào thi đua; khi tiến hành sơ kết, tổng kết 

phải ban hành hướng dẫn để làm căn cứ xét khen thưởng; sớm ban hành quyết 

định sửa đổi, thay thế Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của 

UBND huyện đảm bảo phù hợp với Luật Thi đua khen thưởng, Quyết định số 

57/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 và Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND 

ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh; rà soát, bổ sung hồ sơ còn thiếu báo cáo thành 

tích của tập thể, cá nhân. 

8. Chỉ đaọ các phòng, bô ̣ phâṇ, công chức chuyên môn lâp̣ hồ sơ công 

viêc̣ theo chức năng, nhiệm vu ̣ theo đúng quy điṇh tại Nghị định 30/2020/NĐ-

CP của Chính phủ; rà soát lại toàn bộ tập lưu văn bản, đóng dấu theo đúng quy 

định; rà soát các văn bản hướng dẫn chỉ đạo đã hết hiệu lực để thay thế cho phù 

hợp; tổ chức thu, nôp̣ hồ sơ, tài liêụ tích đống tại các phòng về Lưu trữ cơ quan, 

bố trí kinh phí chỉnh lý khoa học theo đúng quy điṇh; xác định lại giá tri ̣ một số 

hồ sơ, tài liêụ đang lưu trữ tại phòng, kho lưu trữ cơ quan và thưc̣ hiêṇ các trình 

tư ̣hủy hồ sơ, tài liệu hết thời haṇ bảo quản theo quy điṇh. 

9. Kiểm điểm xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân còn để xảy ra sai 

sót trong thực hiện công tác nội vụ; nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những 

sai sót đã được chỉ ra qua thanh tra. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát 

trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã. 

10. Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày ban hành Kết luận thanh tra, Chủ tịch 

UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện kết luận về Sở Nội vụ để theo dõi./.    

Nơi nhâṇ: 
- CTUBND tỉnh (b/c); 

- UBND huyện Tràng Định; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TTr (02). 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Hoàng Thị Hiền 
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