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1. Thực trạng thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của UBNĐ các cấp 
trong một số lĩnh vực nội vụ: tổ chức bộ máy; công chức, viên chức và địa 
giới hành chính 

Nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước, 
UBND mỗi cấp được phân định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể, rõ ràng trên từng 
lĩnh vực. Mặt khác, UBND cấp tỉnh cũng thực hiện phân cấp thẩm quyền xử lý 
một số công việc cho các cơ quan chuyên môn và UBND cấp huyện. Với vai 
trò quản lý, điều hành chung các lĩnh vực kinh tế-xã hội, UBND các cấp xác 
định bộ máy, nhân sự là yếu tố cấu thành và có vai trò quyết định đến chất 
lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước tại địa phương. Do 
đó, trong thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Bến Tre đặc biệt quan tâm nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hoạt động của ngành nội vụ, trong đó tập trung vào lĩnh vực tổ 
chức bộ máy; công chức, viên chức và địa giới hành chính. Nhờ đó, hoạt động 
của ngành nội vụ tỉnh nhà có sự chuyển biến rõ nét, tạo tiền đề và nền tảng 
quan trọng cho sự vận hành thông suốt, hiệu quả của bộ  máy hành chính nhà 

nước tại địa phương. 
- Đối với lĩnh vực tổ chức bộ máy: Bến Tre tập trung thực hiện công tác 

sắp xếp tổ chức các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương 
(cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã), đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và phù 
hợp với tình hình thực tế. Từ năm 2015-2021, các cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện hai giai đoạn sắp xếp: Từ năm 2015 - 2017, 

thực hiện sắp xếp theo Nghị định 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-

CP và các Thông tư hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương; Từ năm 2018 - 2021, 

tập trung sắp xếp, tinh gọn bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh 
thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị định số 
107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

Sau khi sắp xếp, số lượng sở, ban, ngành và tương đương trực thuộc UBND, 
HĐND cấp tỉnh hiện có là 21 (giữ nguyên như năm 2015), gồm 17 cơ quan chuyên 
môn, 02 cơ quan tương đương sở (Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh) và 02 Văn phòng giúp 
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việc Ban Chỉ đạo tỉnh (Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn 
mới tỉnh và Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh). Số lượng phòng và tương 
đương trực thuộc sở, ban, ngành và tương đương hiện có là 134, giảm 10 phòng, 
chi cục thuộc Sở so năm 2015. Số đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) hiện có 
là 107 đơn vị (05 đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, 102 đơn vị trực thuộc Sở) giảm 
26 đơn vị so năm 2015. Trong đó, số ĐVSNCL đã thực hiện thay thế trả lương từ 
ngân sách nhà nước bằng trả lương từ nguồn thu sự nghiệp là 04 đơn vị, với tổng 
số 1.412 biên chế. Ở cấp huyện, số lượng phòng và tương đương trực thuộc 
UBND, HĐND cấp huyện hiện có là 100 phòng, giảm 08 phòng chuyên môn 
thuộc UBND cấp huyện. Số ĐVSNCL hiện có là 517 đơn vị, giảm 49 đơn vị so 
năm 2015. 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND các cấp về tổ chức bộ máy được 
quan tâm thực hiện quyết liệt. Các cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành đầy đủ 
Kế hoạch và triển khai thực hiện chủ trương của Trung ương, của tỉnh hiệu quả. 
Công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy được thực hiện nghiêm, giảm 
mạnh đầu mối, giảm cấp trung gian, tinh gọn bộ máy gắn với rà soát, hoàn thiện 
chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, dần khắc phục được sự chồng chéo hoặc 
bỏ sót nhiệm vụ. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện đồng bộ với tinh 
giản biên chế. Tổng số biên chế được giao năm 2021 là 1.769 người, giảm so với 
biên chế được giao năm 2015 là 216 người (tỷ lệ 10,88%), số biên chế viên chức 
được giao năm 2021 là 20.530 người, giảm so với số được HĐND tỉnh giao năm 
2015 là 2.172 người (tỷ lệ 9,57 %). Ngoài ra, việc sắp xếp tổ chức bộ máy cũng 
đồng thời gắn với cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC. Đội ngũ CBCCVC trong từng cơ 
quan, đơn vị được bố trí hợp lý, phù hợp vị trí việc làm, sở trường công tác. 

- Đối với lĩnh vực công chức, viên chức: Chủ yếu tập trung vào công 
tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.  Trong 

quá trình thực hiện, UBND các cấp trong tỉnh luôn quán triệt và tổ chức thực 
hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh và theo 
tiêu chuẩn trình độ, khung năng lực của vị trí việc làm. Qua đó, từng bước 
tuyển dụng cơ bản đủ số lượng nhân sự theo biên chế được cấp có thẩm quyền 
giao cho từng cơ quan, đơn vị và tuyển chọn được nhân sự có chuyên môn phù 
hợp, phẩm chất đạo đức tốt vào phục vụ trong bộ máy nhà nước, góp phần nâng 
cao chất lượng hoạt động của các cấp, các ngành trong tỉnh. Đến thời điểm 
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31/12/2020, toàn tỉnh có 1.652 công chức; 20.478 viên chức và 3.118 cán bộ , 

công chức cấp xã. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng tập trung thực hiện tốt việc 
khắc phục các sai sót trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức 
theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 
2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ. Nội dung này đã hoàn thành 

trước 31/3/2021, với tổng số 1.734 trường hợp được khắc phục.  

Trong thời gian qua, được sự đồng ý của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh đã tổ 
chức các kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ 
ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính, thanh tra viên lên thanh tra viên 
chính, kết hợp thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ cán sự lên 
chuyên viên và tương đương. Các cuộc thi được tổ chức theo nguyên tắc cạnh 
tranh; thí sinh dự thi đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, công tác 
tổ chức thi được thực hiện chu đáo, đảm bảo khách quan, công bằng. Đặc biệt, 
kỳ thi năm 2020 các môn thi trắc nghiệm vòng 1 được thực hiện bằng hình thức 
thi trên phần mềm máy vi tính, rút ngắn thời gian tổ chức kỳ thi.  

Công tác bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý được tuân thủ 
theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP và Quy định số 19-QĐi/TU ngày 29/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
việc phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Các trường 
hợp bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại đều thực hiện các bước theo đúng quy trình. 
Ủy ban nhân dân tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chú trọng 
thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức trong quy 

hoạch, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trước khi bổ nhiệm. Ngoài ra, 
UBND các cấp còn thực hiện chuyển đổi vị trí việc làm định kỳ theo Nghị định 
số 59/2019/NĐ-CP ngày 07/01/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.  

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCCVC luôn được UBND các 
cấp quan tâm thực hiện. Nhờ vậy, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức ngày càng được nâng cao. Đa số CBCCVC sau khi được 
đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức và thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn so với trước, có bản lĩnh chính trị vững vàng; khả năng lãnh đạo, 
quản lý, tổ chức thực hiện công việc có hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu , nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đặc biệt là Tỉnh ủy Bến Tre có 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-29-2012-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-137919.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-29-2012-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-137919.aspx
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ban hành Đề án số 03-ĐA/TU ngày 14/02/2019 về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 
đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 
2030, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC của tỉnh 
năm 2021, trong đó chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi 
dưỡng với mục tiêu là chuẩn hóa CBCCVC theo yêu cầu chức danh lãnh đạo, 
quản lý và khung năng lực của vị trí việc làm; tiếp tục thực hiện đào tạo trình 
độ sau đại học cho đội ngũ CBCCVC của tỉnh ở các ngành, lĩnh vực then chốt 
phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; bồi dưỡng lý luận chính 
trị, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng kiến thức 
quản lý nhà nước, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng mềm,…  Công 

tác đào tạo, bồi dưỡng gắn liền với tiêu chuẩn chức vụ, chức danh và vị trí việc 
làm của đội ngũ CBCCVC, nhất là đội ngũ CBCCVC lãnh đạo, quản lý, qua 
đó đảm bảo đội ngũ CBCCVC đủ trình độ, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ 
được giao. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức ngày càng đa dạng, 
phong phú (tập trung, không tập trung, trực tuyến,…) để đáp ứng nhu cầu học 
tập, nâng cao trình độ của đội ngũ CBCCVC của tỉnh. 

- Đối với lĩnh vực địa giới hành chính: UBND cấp tỉnh xây dựng đề án 
thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh ĐGHC cấp huyện, cấp xã trực thuộc báo 
cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. UBND cấp huyện quản lý dân cư và 
các vấn đề kinh tế - xã hội trên phạm vi đơn vị hành chính của huyện. UBND 

cấp xã quản lý mốc ĐGHC trên thực địa tại địa phương và thực hiện các công việc 
có liên quan theo quy định. Từ năm 2000 đến nay, tỉnh Bến Tre có 01 lần thay đổi 
địa giới hành chính cấp huyện, 04 lần thay đổi địa giới hành chính cấp xã. Trong 
đó, đáng chú ý là vào ngày 09/02/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/NĐ-

CP về việc điều chỉnh đơn vị hành chính xã, phường để thành lập xã, phường 
thuộc huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách, thị xã Bến Tre; điều chỉnh đơn vị hành 
chính huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách để thành lập huyện Mỏ Cày Bắc. Hiện tại, 
tỉnh Bến Tre có 09 đơn vị hành chính cấp huyện và 157 đơn vị hành chính cấp xã. 
Qua những lần sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, địa giới hành 
chính cũng được điều chỉnh kịp thời, không gây ảnh hưởng đến công tác quản lý 
dân cư và phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Trong quá trình quản lý 
ĐGHC, các địa phương trong tỉnh đã phát hiện các điểm vướng mắc, chưa phù 
hợp về ĐGHC và đã kịp thời điều chỉnh khi triển khai thực hiện Quyết định số 
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513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án 
“Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ 
liệu về ĐGHC” (gọi tắt là Dự án 513) trên địa bàn. Tuy nhiên, ĐGHC cấp tỉnh 
cũng còn một số vị trí chưa thống nhất với tỉnh Tiền Giang và tỉnh Vĩnh Long. 
Hiện nay, tỉnh Bến Tre đang phối hợp với 02 tỉnh lân cận để trao đổi, thống nhất 
phương án xử lý, báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định. 

Trong những năm qua, UBND các cấp luôn bám sát chủ trương, đường 
lối của Đảng, chương trình, kế hoạch của Chính phủ để cụ thể hóa thành những 
đầu việc cụ thể và triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn tỉnh. 
Từng lúc, UBND các cấp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện, cũng như kịp 
thời điều chỉnh mục tiêu, tiến độ cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế. 
Nhờ sự hoạt động nhịp nhàng, đồng bộ, rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm 
của từng cơ quan, mà trong thời gian qua, tỉnh Bến Tre đạt được những kết quả 
quan trọng trên lĩnh vực tổ chức bộ máy; công chức, viên chức và địa giới 
hành chính. Những kết quả này đã góp phần xây dựng bộ máy hành chính nhà 
nước tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm 
vụ quản lý nhà nước tại địa phương. 

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, công tác lãnh đạo, điều hành 
của UBND các cấp đối với các lĩnh vực của ngành nội vụ cũng còn một số hạn 
chế nhất định. Trong đó, có một số cơ quan, đơn vị thiếu quyết liệt, chậm thực 
hiện công tác sắp xếp, thực hiện tinh giản biên chế chưa đạt yêu cầu, đôi khi 

chưa gắn tinh giản biên chế với cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC, còn tình trạng 
trông chờ chỉ đạo từ cấp trên, chưa tích cực tự sắp xếp biên chế được giao một 
cách hợp lý. Phân cấp quản lý tổ chức bộ máy chưa đồng bộ, chưa thống nhất 
đầu mối tham mưu và một số nội dung tỉnh đã được Trung ương phân cấp 
nhưng thực tế chưa thực hiện được như: Trung ương đã phân cấp cho HĐND 
tỉnh thực hiện thành lập, tổ chức lại, giải thể các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 
tuy nhiên chưa phân cấp thẩm quyền về thành lập, tổ chức lại, giải thể ĐVSNCL 
trực thuộc UBND tỉnh; UBND tỉnh chưa quyết định giao số lượng người làm 
việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong ĐVSNCL bảo đảm một phần 
chi thường xuyên theo thẩm quyền phân cấp mà vẫn phải xin ý kiến Trung 
ương do bộ, ngành chưa có văn bản hướng dẫn về định mức số lượng người 
làm việc.  
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Cơ cấu đội ngũ CBCCVC chưa hợp lý giữa các cơ quan. Tinh giản biên 
chế chú trọng thực hiện theo số lượng chỉ tiêu mà chưa sát với thực tế, điển 
hình như sự nghiệp y tế, giáo dục và đào tạo của tỉnh đang thiếu biên chế trầm 
trọng so với định mức, nhưng vẫn phải thực hiện tinh giản, ảnh hưởng rất lớn 
đến hoạt động và chất lượng, hiệu quả công tác của hai ngành này. Một số cơ 
quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác đào tạo, bồi dưỡng 
CBCCVC, nên xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC chưa sát với 
nhu cầu thực tế, nhất là đào tạo trình độ sau đại học; số lượng CBCCVC có 
trình độ sau đại học tuy có nâng lên, nhưng tập trung nhiều vào các ngành khoa 

học xã hội, trong khi các ngành về khoa học kỹ thuật, nông nghiệp, y tế, kinh 

tế ngành mà tỉnh có nhu cầu bức xúc thì rất ít CBCCVC tham gia đào tạo. Hình 

thức tuyển dụng công chức được đổi mới, trong đó có quy định về thi tuyển trên 
máy vi tính, nhưng điều kiện cơ sở vật chất của tỉnh còn khó khăn, chưa triển khai 
thực hiện có hiệu quả. Vẫn còn tình trạng một số cán bộ, công chức cấp xã chưa 
đạt chuẩn. Biên chế hành chính và sự nghiệp của tỉnh rất hạn chế nên xảy ra tình 
trạng thiếu nhân sự bố trí đủ cho các cơ quan, đơn vị theo đề án vị trí việc làm dẫn 
đến có sự quá tải công việc cục bộ tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương,... 

Những hạn chế, bất cập trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của UBND 

các cấp đối với một số lĩnh vực trọng yếu của ngành nội vụ chủ yếu là do một số 

cơ quan, đơn vị, địa phương và một bộ phận CBCCVC, nhất là đội ngũ lãnh đạo 

chủ chốt các cấp chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác sắp xếp 

tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC, 

điều chỉnh địa giới hành chính. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan 

tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao 

chất lượng đội ngũ CBCCVC. Các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương chậm 

ban hành các văn bản hướng dẫn các nội dung liên quan theo thẩm quyền, nhất là 

thể chế về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm CBCCVC chưa hoàn thiện, nên công 

tác sắp xếp CBCCVC theo vị trí việc làm cũng chưa tạo chuyển biến tích cực 

trong cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC. Một số cán bộ, công chức trong cơ quan nhà 

nước các cấp có trình độ, năng lực còn hạn chế hoặc bố trí công việc chưa phù 

hợp, nên chưa phát huy tốt hiệu quả công tác; tinh thần trách nhiệm chưa cao và 
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thái độ phục vụ chưa thật sự tận tâm, tận lực, do đó chất lượng tham mưu, đề xuất 

đôi khi chưa đạt yêu cầu, nhưng chậm được củng cố, nâng chất kịp thời. Quản lý 

hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức còn mang tính thủ công, giấy tờ; công tác nhận 

xét, đánh giá đôi khi chưa đúng thực chất nên bố trí, sử dụng CBCCVC đôi khi 

chưa hiệu quả; chế độ, chính sách đối với đội ngũ CBCCVC chưa đồng bộ, chưa 

có cơ chế thu hút, trọng dụng, sử dụng nhân tài phù hợp, nên chưa thu hút được 

đội ngũ nhân sự chất lượng cao tham gia vào bộ máy nhà nước các cấp. Công tác 

sắp xếp, điều chỉnh, sáp nhập, chia tách các đơn vị hành chính chưa đi kèm cơ 

chế, chính sách phù hợp nên khi triển khai thực hiện gặp khó khăn trong sắp xếp 

tổ chức, nhân sự,… Công tác khen thưởng, động viên tinh thần, khuyến khích sự 

tích cực, trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện xuất sắc 

nhiệm vụ đôi khi chưa kịp thời, nên chưa phát huy hiệu quả cao nhất trong tạo 

động lực, cũng như sự lan tỏa trong bộ máy nhà nước; cơ chế xử lý trách nhiệm, 

những hạn chế, thiếu sót trong công tác đối với các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện 

tốt nhiệm vụ đôi lúc chưa nghiêm, còn biểu hiện nể nang hoặc duy tình trong xử 

lý nên tác dụng răn đe chưa cao,... 

2. Đề xuất giải pháp 

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện, phân tích và xác định rõ những 

hạn chế, thiếu sót, cũng như chỉ ra nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, thiếu sót, 

Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre đề xuất một số giải pháp trọng tâm để thực hiện có hiệu 

quả nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các cấp đối với một số lĩnh vực thuộc 

ngành nội vụ như sau: 

- Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện thể chế nhà nước ở 

địa phương; trong đó, chú trọng nghiên cứu, cụ thể hóa và tổ chức triển khai 

thực hiện nghiêm túc, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội vụ, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, đầy 

đủ và rõ ràng để các ngành, địa phương căn cứ thực hiện; tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo thực hiện và xử lý nhanh, hiệu quả những vấn đề trọng tâm, bức xúc 

trên các lĩnh vực trọng yếu của ngành nội vụ.  
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- Củng cố, nâng chất lượng hoạt động của ngành nội vụ  tỉnh nhà; đồng 

thời, quan tâm củng cố, nâng chất các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh 

để tạo sự đồng bộ và phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ.  

Sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 

hiệu quả, nhất là khẩn trương hoàn thành công tác sắp xếp các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định hiện hành và sắp xếp các 

đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp 

luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.  

- Nâng cao vai trò tham mưu, đề xuất của các sở, ban, ngành và các 

huyện, thành phố, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động quản lý, điều hành 

của chính quyền các cấp, cũng như nâng cao vai trò, trách nhiệm của người 

đứng đầu trong điều hành hoạt động của ngành, địa phương. Tăng cường công 

tác thanh tra, kiểm tra thông qua các đợt thanh tra thường xuyên, thanh tra 

chuyên đề và thanh tra đột xuất, để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính 

và nhằm kịp thời phát hiện thiếu sót để chấn chỉnh, khắc phục và xử lý nghiêm 

những hành vi vi phạm trong thực thi công vụ.  

- Quan tâm xây dựng đội ngũ CBCCVC đạt chuẩn về trình độ chuyên 

môn, có đạo đức nghề nghiệp và có năng lực, kỹ năng làm việc tốt. Kiểm tra, 

kiểm soát chặt chẽ công việc và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ 

CBCCVC. Đẩy mạnh CCHC, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động; thực hiện có hiệu quả vấn đề phân cấp, phân quyền trong bộ máy và 

theo dõi, kiểm soát chặt chẽ công việc đối với từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo 

bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả. 

- Căn cứ thẩm quyền và khả năng cân đối ngân sách để nghiên cứu, ban 

hành cơ chế, chính sách trọng dụng nhân tài để thu hút người có năng lực, 

chuyên môn giỏi và phẩm chất đạo đức tốt vào công tác trong bộ máy nhà nước 

các cấp. Bố trí nhân sự đúng chuyên môn, phù hợp vị trí việc làm và quan tâm 

đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn CBCCVC có chất lượng, tránh hụt hẫng về đội ngũ 



Hội thảo khoa học “Thực trạng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân  
các cấp trong một số lĩnh vực Nội vụ” 

 

8 

 

nhân sự ở từng cấp, từng ngành. Thực hiện kịp thời, đầy đủ và đúng quy định các 

chế độ, chính sách đối với CBCCVC trong bộ máy nhà nước. 

- Thực hiện tốt Quy chế đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, 

theo hướng sát thực tế, dựa trên hiệu quả, sản phẩm công việc, tinh thần trách 

nhiệm, thái độ phục vụ gắn với công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, hợp lý, 

đồng thời, kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế đối với các cá nhân chưa đáp 

ứng về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, vi phạm chuẩn mực đạo đức, lối sống, 

tinh thần trách nhiệm chưa cao, né tránh, đùn đẩy trong thực hiện nhiệm vụ. 

- Nâng cao vị trí, vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu các cấp , các 

ngành trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt cơ chế giải trình, trả lời chất vấn 

và kiểm điểm trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, thiếu sót của cơ 

quan, địa phương phụ trách, góp phần xây dựng bộ máy hành chính nhà nước 

trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo sự tín nhiệm, đồng 

thuận và ủng hộ cao trong nhân dân. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng 

để động viên, khuyến khích tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, 

cũng như xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để tạo sự răn đe và phòng ngừa 

chung, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền 

các cấp. 

Bên cạnh sự nỗ lực của UBND các cấp, cần có sự quan tâm, hỗ trợ từ các 

cơ quan Trung ương, nhất là tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thể chế. 

Vì vậy, tỉnh Bến Tre kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương quan 

tâm xem xét, sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ thuộc 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung, ban hành mới những văn bản pháp luật điều 

chỉnh các lĩnh vực công tác của ngành Nội vụ, tạo hành lang pháp lý cho địa 

phương căn cứ thực hiện đồng bộ và hiệu quả. Trong đó, có những nội dung 

chủ yếu như: Chính phủ sớm ban hành Nghị định khung về tiêu chuẩn chức danh 

lãnh đạo, quản lý; xem xét, thực hiện tinh giản biên chế với tỷ lệ phù hợp cho các 

ngành, địa phương; ban hành khung cơ chế, chính sách quốc gia về trọng dụng 

nhân tài để làm cơ sở cho các địa phương thu hút, trọng dụng, huy động những 
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người thật sự có tài năng, phẩm chất đạo đức tốt phục vụ trong bộ máy nhà nước 

các cấp; Bộ Nội vụ sớm xây dựng và triển khai vận hành Đề án cơ sở dữ liệu quốc 

gia về quản lý cán bộ, công chức, viên chức để phục vụ công tác quản lý; ban 

hành hướng dẫn tính tuổi tinh giản biên chế theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu; xem 

xét, đề xuất phân định lại đường địa giới hành chính giữa các địa phương có vướng 

mắc trong xác định địa giới hành chính; mở lớp bồi dưỡng kỹ năng cho công chức 

các cấp phụ trách quản lý địa giới hành chính, nhất là kỹ năng sử dụng các phần 

mềm bản đồ,... Các Bộ quản lý chuyên ngành khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ 

sung các Thông tư quy định về tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề 

nghiệp viên chức, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông; sớm có văn bản hướng 

dẫn các nội dung được giao theo Nghị định số 62, 106, 120/2020/NĐ-CP như: Vị 

trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức; quy định về định mức biên chế 

công chức và định mức biên chế viên chức sự nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực quản 

lý; quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí đối với từng loại 

hình dịch vụ sự nghiệp công; trình phê duyệt quy hoạch mạng lưới các ĐVSNCL 

theo ngành, lĩnh vực; hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức hoạt động của Hội đồng quản lý ĐVSNCL…/. 

 


