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Số: 191 /KH-UBND Lạng Sơn, ngày  31  tháng 12 năm 2019 
 
 

KẾ HOẠCH 
Thực hiện Kết luận thanh tra số 634/KL-TTBNV 

ngày 12/12/2019 của Thanh tra Bộ Nội vụ 
 
 

Căn cứ Kết luận số 634/KL-TTBNV ngày 12/12/2019 của Thanh tra Bộ 
Nội vụ về việc thực quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển 
dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp 
huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý; công tác đào tạo, bồi 
dưỡng công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn 
nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, 
UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 634/KL-TTBNV 
như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc kiến nghị của Thanh tra Bộ Nội 
vụ tại Kết luận số 634/KL-TTBNV về công tác quản lý biên chế công chức; 
tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ 
cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý; công tác đào tạo, bồi 
dưỡng công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn 
nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Lạng Sơn.  

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp trong công 
tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; phát huy những mặt công tác đã 
làm được; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác 
quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công 
chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo 
quản lý; công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các 
huyện, thành phố đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu về công tác quản 
lý, sử dụng công chức từ đó chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 
hơn trong công tác cán bộ. 

2. Yêu cầu 

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan đến Kết 
luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ nghiêm túc thực hiện các kiến nghị được 
nêu trong Kết luận thanh tra. 
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- Từng bước hoàn thiện các văn bản về bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản 
lý, các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, ngạch công chức theo quy định của 
pháp luật. 

II. NỘI DUNG TẬP TRUNG THỰC HIỆN 

1. Nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế 
công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành 
công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý; công tác 
đào tạo, bồi dưỡng công chức trong cơ quan hành chính nhà nước. 

Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Thực 
hiện thường xuyên, liên tục. 

2. Rà soát, cập nhật, sửa đổi các văn bản để thay thế, bổ sung cho phù hợp 
với quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành về 
công tác bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý. 

Đơn vị thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 
các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.  

3. Phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm cơ cấu 
ngạch công chức các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh. 

Đơn vị thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan. 
Thời gian hoàn thành: Trong năm 2020. 

4. 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.  

Căn cứ Kết luận số 1131-KL/TU ngày 15/11/2019 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 48-KL/TW, ngày 26/4/2019 của Ban 
Bí thư, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố 
báo cáo cấp ủy cùng cấp tiến hành đánh giá năng lực, phẩm chất chính trị, đạo 
đức, uy tín, kết quả xếp loại hàng năm để xem xét, cử đi đào tạo, bồi dưỡng đáp 
ứng điều kiện, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo quản lý hoặc thu hồi quyết định bổ 
nhiệm theo quy định. 

Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Thời 
gian hoàn thành: Trong năm 2020. 

5. Không thực hiện biệt phái viên chức, công chức cấp xã làm công tác 
chuyên môn nghiệp vụ tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. 

(Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Thời 
gian hoàn thành: Tháng 01/2020). 

6. Sắp xếp vị trí việc làm đối với 02 công chức lãnh đạo phòng cấp huyện 
hiện giữ ngạch cán sự; chuyển ngạch công chức cho 01 công chức lãnh đạo, 
quản lý đang giữ chức danh nghề nghiệp viên chức để phù hợp với Đề án vị trí 
việc làm. 
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Đơn vị thực hiện: UBND thành phố Lạng Sơn, UBND huyện Văn Quan. 
Thời gian hoàn thành: Tháng 3/2020. 

7. Báo cáo, xem xét 01 trường hợp tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt từ 
viên chức thành công chức nhưng trước đó được điều động từ công chức cấp xã 
về làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

Đơn vị thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND huyện Cao Lộc. 
Thời gian hoàn thành: Tháng 3/2020. 

8. Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có liên quan đến những hạn chế, tồn tại được chỉ ra tại Kết luận thanh tra Bộ Nội 
vụ để có hình thức xử lý theo quy định. 

9. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy 
định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức để phát hiện 
những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. 

(Phụ lục các tồn tại, hạn chế kèm theo kết luận số 634/KL-TTBNV được gửi 
kèm theo Kế hoạch này) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nội vụ 

a) Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện khắc phục những hạn 
chế, tồn tại đã được nêu tại Kết luận thanh tra, báo cáo UBND tỉnh. 

b) Tổng hợp kết quả thực hiện Kết luận thanh tra trình UBND tỉnh báo cáo 
Thanh tra Bộ Nội vụ (khi Thanh tra Bộ Nội vụ có văn bản yêu cầu báo cáo). 

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý biên chế 
công chức; việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công theo quy định của pháp 
luật (thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất và theo kế hoạch định kỳ năm 2020). 

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 

Báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện khắc phục những 
hạn chế, tồn tại đã được nêu tại Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ và 
tại Kế hoạch này. 

Trên đây là kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về thực hiện kiến 
nghị tại Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Thanh tra BNV (b/c); 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
- Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C,PCVP UBND tỉnh 
các phòng: NC, TH; 
- Lưu: VT, NC (HXĐ) 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Dương Xuân Huyên 
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