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Số:          /SNV-XDCQ 
V/v xin ý kiến vào dự thảo Quyết 

định sửa đổi một số điều về  tiêu 
chuẩn CBCC cấp xã 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

               Lào Cai, ngày       tháng          năm 2021 

   

 
 

               Kính gửi:  
   - Ban Tổ chức Tỉnh ủy;  

   - Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh (Hội Phụ nữ, Hội 
Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Tỉnh Đoàn); 

   - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; 
   - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

   - Các sở: Tài chính, Tư pháp, Tài  nguyên và Môi trường, Giao 
thông vận tải - Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa Thể thao và 

Du lịch; Lao động - Thương binh và xã hội; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;  
   - Huyện ủy, thị ủy, thành ủy và UBND cấp huyện. 

 
 

Thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về 

sửa đổi một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (viết tắt là Nghị định số 34/2019/NĐ-CP); 

Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ  hướng dẫn một số 

quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp 

xã, ở thôn, tổ dân phố (viết tắt là Thông tư số 13/2019/TT-BNV). Ngày 13/10/2020, 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND Quy định về tiêu chuẩn 

đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, 

quá trình tổ chức thực hiện quy định về tiêu chuẩn đối với CBCC cấp xã trên địa bàn 

tỉnh còn có một số khó khăn trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức cấp xã do vậy việc bố trí, tạo nguồn để bầu cử, tuyển dụng còn gặp phải 

những khó khăn, vướng mắc về tiêu chuẩn, trình độ lý luận chính trị khi thực hiện bầu 

chức danh Bí thư Đoàn thanh niên cấp xã và tuyển dụng, bổ nhiệm chỉ huy trưởng 

Quân sự cấp xã. 

Thực hiện kết luận của Tỉnh ủy (khi làm việc với huyện Bắc Hà và Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh); ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về tiêu chuẩn CBCC cấp xã, trên cơ sở 

quy định của pháp luật, căn cứ vào tình hình thực tế, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

và phù hợp với độ tuổi (Bí thư Đoàn thanh niên cấp xã) trình độ, năng lực của cán 



bộ, công chức cấp xã và đảm bảo tính liên thông, thuận lợi trong quá trình bầu cử, 

bố trí, sử dụng, tuyển dụng giữa cán bộ với công chức cấp xã (quy định tại khoản 3 

Điều 6 Thông tư số 13/2019/TT-BNV) trong giai đoạn hiện nay. Sở Nội vụ dự thảo 

Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi một số điều Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, 

công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết 

định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. 

(Có dự thảo Quyết định của UBND tỉnh kèm theo) 

Để văn bản QPPL khi ban hành đảm bảo chặt chẽ về bố cục, nội dung và đạt 

hiệu quả khi tổ chức thực hiện, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành, các cơ quan 

có liên quan và các huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến bằng văn bản, gửi về Sở 

Nội vụ trước ngày 15/8/2021 để Sở Nội vụ hoàn chỉnh trình cơ quan có thẩm quyền 

thẩm định trước khi trình UBND tỉnh ký ban hành./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên: 

- UBND tỉnh (b/c); 
- Cổng thông tin Sở Nội vụ; 
- Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố; 
- Giám đốc, PGĐ (Ô. Thái); 
- Lưu: VT, XDCQ. 
 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

                                           
            

 
 

 
Mạc Quốc Thái 
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