
UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ NỘI VỤ 

 

Số:           /SNV-VP 
V/v xây dựng báo cáo tổng kết công 

tác năm 2022 ngành Nội vụ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lào Cai, ngày           tháng  11  năm 2022 

                                                         

Kính gửi:   
      - Các sở, ban, ngành;  

      - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 5451/BNV-VP ngày 01/11/2022 của Bộ Nội vụ về 
việc báo cáo kết quả công tác năm 2022 thuộc lĩnh vực Nội vụ của địa phương; 

Công văn số 5181/UBND-NC ngày 02/11/2022 của UBND tỉnh về việc báo cáo 
kết quả công tác năm 2022 thuộc lĩnh vực Nội vụ của địa phương; 

Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành 
phố báo cáo kết quả năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023 
thuộc lĩnh vực Nội vụ, cụ thể như sau:  

1. Báo cáo kết quả công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công 
tác năm 2023 ngành Nội vụ (có đề cương, phụ lục gửi kèm theo). Trong đó tập 

trung đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm 2022, chỉ rõ 
những hạn chế, nguyên nhân và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 

ngành Nội vụ năm 2023. 

- Chia sẻ cách làm hiệu quả hoặc những giải pháp có tính sáng tạo trong 

thực hiện nhiệm vụ được cấp thẩm quyền giao. 

2. Báo cáo của các cơ quan, đơn vị đề nghị gửi Sở Nội vụ trước ngày 

12/11/2022, để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định (file 
điện tử gửi theo địa chỉ Email: nttlinh-snv@laocai.gov.vn).  

Sở Nội vụ trân trọng đề nghị các cơ quan đơn vị, địa phương phối hợp, 
triển khai thực hiện./                 

                                                                
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng NV các huyện, thị xã, thành phố;  
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở (thực hiện); 

- Lưu: VT,HSCV(Linh). 

 GIÁM ĐỐC 
 

                          
 

 
 

  

 

                         Nguyễn Văn Minh       
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SỞ NGÀNH, UBND ...  

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:        /BC-tên ĐV     ............., ngày .........tháng .......năm 2022 

 

BÁO CÁO 
Kết quả công tác Nội vụ năm 2022  

và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 
  

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022 
 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN CÁC LĨNH VỰC 

1. Tổ chức bộ máy và biên chế (sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà 
nước và đơn vị sự nghiệp công lập; công tác quản lý biên chế, tinh giản biên chế 

gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện cơ chế 
tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và xây dựng vị trí việc làm). Mỗi vấn đề 

cần làm rõ 03 nội dung cơ bản sau:  

- Kết quả đạt được; 

- Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; 

- Giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 

2. Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức  (công tác tuyển dụng, 

đào tạo, bồi dưỡng,đánh giá, xếp loại, xử lý vi phạm và khắc phục theo Kết luận 
số71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác 

tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và Kết luận số 27-KL/TW của Ban Bí 
thư về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ; việc triển khai thực hiện cải cách 

chính sách tiền lương đối  với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 
27-NQ/W của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII). Mỗi vấn đề cần làm rõ 03 nội 

dung cơ bản sau: 

- Kết quả đạt được; 

- Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; 

- Giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 

3. Xây dựng chính quyền địa phương, địa giới hành chính (thực trạng 

đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp 
xã; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các bộ, công chức cấp xã, thôn, tổ 

dân phố; xây dựng chính quyền đô thị và địa giới hành chính...). Mỗi vấn đềcần 
làm  rõ 03 nội dung cơ bản sau:  

- Kết quả đạt được; 

- Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; 

- Giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 



 

 

 

 

4. Cải cách hành chính 

- Kết quả đạt được; 

- Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; 

- Giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 

5. Công tác thi đua, khen thưởng  

- Kết quả đạt được; 

- Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; 

- Giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 

6. Công tác tín ngưỡng, tôn giáo 

- Kết quả đạt được; 

- Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; 

- Giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 

7. Công tác văn thư, lưu trữ 

- Kết quả đạt được; 

- Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; 

- Giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 

8. Công tác quản lý về hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ 

- Kết quả đạt được; 

- Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; 

- Giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 

9. Công tác thanh niên, dân vận, dân chủ và công tác cán bộ nữ 

- Kết quả đạt được; 

- Tồn tại, hạn chếvà nguyên nhân; 

- Giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 

10. Công tác thanh tra, pháp chế 

- Kết quả đạt được; 

- Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; 

- Giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 

11. Hoạt động đối ngoại, nghiên cứu khoa học, thông tin, tuyên truyền 
và thực hiện chuyển đổi số ngành Nội vụ 

- Kết quả đạt được; 

- Tồn tại, hạn chếvà nguyên nhân; 

- Giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 



 

 

 

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả nổi bật của địa phương trên các lĩnh vực. 

2. Những tồn tại, hạn chế 

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

III. KINH NGHIỆM RÚT RA QUA VIỆC TRIỂN KHAI THỰC 

HIỆN NHIỆM VỤCÔNG TÁC THUỘC LĨNH VỰC NỘI VỤ; ĐỒNG 
THỜI CHIA SẺ NHỮNG  MÔ  HÌNH  HAY,  CÁCH  LÀM  HIỆU  QUẢ 

HOẶC NHỮNG GIẢI PHÁP CÓ TÍNH SÁNG TẠO CỦA ĐỊA PHƯƠNG 
(Để Bộ Nội vụ lựa chọn, xây dựng Video clip phục vụ Hội nghị Tổng kết ngành 

Nội vụ năm 2022) 
 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤCÔNG TÁC NĂM 2023 
 

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023 (Nêu cụ thể nhiệm vụ trọng 

tâm trên từng lĩnh vực) 

II. GIẢI PHÁPTHỰC HIỆN (Đề xuất những giải pháp cụ thể) 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (Đề xuất với Quốc hội, UBTVQH, Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ xem xét, giải quyết, tháo gỡ những khó 

khăn vướng mắc cụ thể của địa phương hoặc chung trong cả nước). 

Nơi nhận: 

- ..........; 

-............; 

- Lưu:...... .  

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
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