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Căn cứ Văn bản số 641/VP-UBND ngày 21/6/2021 của Văn phòng UBND 

tỉnh Lào Cai về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định 161 giai đoạn 

2021 - 2025; căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ báo cáo kết quả 

thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016 

-2020; Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể như sau: 

I. Kết quả thực hiện quyết định số 161/QĐ-TTG giai đoạn 2016 - 2020 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cộng đồng gắn kết và mang lại lợi 

ích cho người dân, Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các hoạt 

động cải cách hành chính nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của 

các cấp chính quyền, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp.  

1. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.  

1.1. Rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của 

các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.  

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 về việc tinh giản biên 

chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 24/2014/NĐ-

CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP 

ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố. Kế hoạch số 121-

KH/TU ngày 01/02/2018 về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp 

tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kế 

hoạch số 123-KH/TU ngày 12/02/2108 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-

NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về 

tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả. UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND 

ngày 19/3/2018 triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của 

Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 

số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề 



về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 19/3/2018 thực hiện 

Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành 

động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội 

nghị Trung ương 6 Khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng 

cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của các Bộ chuyên ngành với Bộ Nội vụ, 

UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố thường xuyên rà soát tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các 

cơ quan, đơn vị và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương theo phân cấp 

quản lý của Tỉnh. 

a) Tổ chức bộ máy của các cơ quan HCNN cấp tỉnh, cấp huyện:  

- Đối với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh:  

+ Thành lập mới 02 tổ chức, gồm: Chi cục Giám định xây dựng (Sở Xây 

dựng), Chị cục Quản lý đất đai (trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường). 

+ Kiện toàn được 26 cơ quan, đơn vị, gồm 11 chi cục thuộc các ngành và 15 

cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại 90 Ban chỉ 

đạo, tổ chức phối hợp liên ngành cấp tỉnh. Kết quả: Đã sắp xếp, kiện toàn lại, giảm 

51 Ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành (trong đó: giải thể 38 BCĐ, tổ chức lại 

23 thành 10 Ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành). 

+ Thực hiện hợp nhất 2 sở Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng thành Sở 

Giao thông vận tải và Xây dựng.  

- Đối với việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập: 

+ Sáp nhập Trường Cao đẳng sư phạm vào Đại học Thái Nguyên; thành lập 

Trường Cao đẳng Lào Cai trên cơ sở sáp nhập các trường Cao đẳng Cộng đồng, 

Trung học Y tế, Cao đẳng Nghề; 

+ Đối với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: Thực hiện chuyển 

chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước từ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các 

huyện, thành phố về Phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp và PTNT;  

+ Đối với lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: Bổ sung chức năng nhiệm vụ đo 

đạc bản đồ đối với Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Sa Pa. Thành lập Trung tâm 

Phát triển quỹ đất huyện Văn Bàn. Tính đến thời điểm hiện nay toàn tỉnh có 04 Trung 

tâm Phát triển quỹ đất... 

+ Đối với lĩnh vực công nghệ thông tin: Trong lộ trình thực hiện chuyển đổi cơ 

chế tài chính từ đơn vị sự nghiệp Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên sang đơn vị 

tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định kiện 

toàn chức năng, nhiệm vụ để đủ điều kiện chuyển đổi theo quy định. Bổ sung 

nhiệm vụ tổ chức thi và cấp chứng chỉ cho Trung tâm Công nghệ thông tin và 

Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. 

+  Đối với lĩnh vực xây dựng: Xây dựng đề án sáp nhập 07 Ban Quản lý dự án 

thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh. Việc sáp nhập các Ban Quản lý 



dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn phù hợp với chủ trương tinh gọn bộ máy, tăng 

cường hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp trong toàn tỉnh.  

+ Đối với lĩnh vực Y tế: Sắp xếp, kiện toàn các phòng khám đa khoa trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai. 

+ Đối với lĩnh vực tư pháp: Kiện toàn đổi tên “Trung tâm dịch vụ bán đấu giá 

tài sản” thành “Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản”. 

+ Lĩnh vực văn hóa: Quyết định sáp nhập Nhà thiếu nhi vào Trung tâm Văn 

hóa các huyện Bát Xát, Bảo Thắng, Bắc Hà, Si Ma Cai. 

- Đối với các cơ quan chuyên môn cấp huyện: UBND tỉnh đã ban hành Quyết 

định số 976/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 về việc kiện toàn tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố. Theo đó, đã đổi tên Văn phòng 

UBND cấp huyện thành Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố; 

thực hiện việc đổi tên Phòng Kinh tế thành Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (chuyển nhiệm vụ, biên chế, nhân sự làm công tác quản lý nhà nước về công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, khoa học và công nghệ sang Phòng Kinh 

tế và hạ tầng) tại các huyện Bắc Hà, Sa Pa, Bảo Thắng; đổi tên Phòng Quản lý đô 

thị thành Phòng Kinh tế và Hạ tầng (trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Phòng 

Quản lý đô thị, đồng thời tiếp nhận nhiệm vụ, biên chế quản lý nhà nước về công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, khoa học và công nghệ từ Phòng Kinh 

tế); Giải thể và chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về y tế từ Phòng Y 

tế về Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện. 

1.2. Thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự 

chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 17/11/2016 về 

việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lào 

Cai giai đoạn 2016-2020. Thành lập 13 đơn vị mới; tổ chức lại 91 đơn vị; giải thể 

01 đơn vị; sắp xếp các Ban Quản lý dự án đầu tư, xây dựng chuyên ngành; Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực theo Luật Xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai; Đề án quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2016 - 

2020, định hướng đến năm 2030.  

Đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ban, ngành: Về số lượng đơn vị, giảm 18 đơn 

vị: Trong đó giảm 03 đơn vị sự nghiệp1; giảm 01 đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc Sở2. Ngoài ra tỉnh còn chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn hệ thống đơn vị ngành y tế 

giảm 14 phòng khám đa khoa khu vực; Về số lượng lãnh đạo: Giảm 05 cấp trưởng, 

06 cấp phó đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ban, ngành; 14 cấp trưởng Phòng khám đa 

khoa khu vực. 

Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện: Tiến hành rà soát, sắp xếp lại các 

đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện và đã giảm được 29 đơn vị: Hợp nhất 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Phát thanh - Truyền hình các huyện, thành 
                                                           
1 Do thành lập Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lào Cai trên cơ sở hợp nhất 04 Ban 

QLDA: Ban QLDA xây dựng đô thị thuộc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng; các Ban QLDA xây dựng cơ bản 

thuộc các sở Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa thể thao và Du lịch; 
2 Sở Công thương do thực hiện hợp nhất Trung tâm Xúc tiến thương mại và Trung tâm Khuyến công, tư vấn và 

phát triển năng lượng thành Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại; 



phố thành Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông, giảm 09 đơn vị sự nghiệp 

công lập; sắp xếp hệ thống các trường học thuộc UBND cấp huyện theo quy hoạch 

mạng lưới đơn vị sự nghiệp, giảm 20 trường học thuộc UBND cấp huyện; Thành 

lập mới Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Bàn, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bắc 

Hà, Mường Khương.  

Ngoài ra, tỉnh Lào Cai kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy 

đối với các đơn vị sự nghiệp công lập để phù hợp với các quy định hiện hành.  

2. Thực hiện chính sách tinh giản biên chế. 

Ngày 25/6/2015 UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 161/KH-UBND về triển 

khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW Ngày 

17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Ngày 20/11/2014 của Chính 

phủ. Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU Ngày 14/3/2016 giao cho 

các cơ quan đơn vị thực hiện giảm thêm 10% trên tổng số biên chế được giao, thời 

điểm tinh giản đến năm 2020, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh thực 

hiện tinh giản thêm 10% để thay thế số cán bộ, công chức viên chức làm việc 

không hiệu quả, không đạt trình độ chuẩn, yếu kém về chuyên môn, nghiệp vụ. 

Tổng số cán bộ CCVC thực hiện tinh giản biên chế (từ 2015 - 2020 theo NĐ 

108): 2.159 người, kinh phí: 230.643.099.000 đồng, trong đó:  

- Nghỉ hưu trước tuổi: 1.596 người; 

- Nghỉ thôi việc ngay: 554 người; 

- Chuyển sang đơn vị không hưởng lương từ NSNN: 09 người; 

3. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. 

- Rà soát, ban hành chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo 

Nhằm thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao về công tác tại tỉnh; đồng thời 

khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh học tập nâng cao trình độ, 

đặc biệt đối với các chuyên ngành tỉnh đang thiếu, ngày 18/7/2016, HĐND tỉnh 

Lào Cai đã ban hành Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND về chính sách thu hút, đãi 

ngộ và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020; Ngày 

19/9/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 97/2016/QĐ-UBND về chính 

sách thu hút, đãi ngộ và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 

- 2020 để triển khai thực hiện Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND. Theo đó chính 

sách chỉ tập trung thu hút nhân lực có chất lượng cao đối với một số chuyên ngành 

tỉnh đang cần, đang thiếu; hỗ trợ đào tạo công chức diện quy hoạch đào tạo theo Đề 

án 16 của BCH Đảng bộ tỉnh, một số chuyên ngành đào tạo sau đại học cho viên 

chức y tế, giáo dục; phụ cấp đãi ngộ hàng tháng đối với bác sỹ nội trú, bác sỹ 

chuyên khoa trực tiếp khám chữa bệnh, đối với công chức viên chức làm nhiệm vụ 

an toàn, an ninh thông tin. 

- Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện hệ thống văn bản quy 

định về ĐTBD cán bộ, công chức, viên chức. Điều chỉnh, bổ sung, thay thế các quy 

định của UBND tỉnh về quản lý đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp: Quyết định số 

51/2019/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 Quy định về quản lý giảng viên kiêm nhiệm 



tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai; Quyết định 

số 20/2020/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định 

một số nội dung về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đại biểu 

HĐND và người hoạt động không chuyên trách cấp xã. 

- Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch giai đoạn, kế 

hoạch hàng năm thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kết quả cụ thể như sau: 

- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kiến thức QLNN đạt chuẩn và trên chuẩn 

cho cán bộ, công chức cấp xã: 

+ Đào tạo trình độ đại học cho cán bộ chủ chốt cấp xã: 205/200 chỉ tiêu, đạt 

102% kế hoạch; 

+ BD kiến thức QLNN theo chức danh cán bộ, công chức cấp xã: 4.247 lượt 

người đạt 114% kế hoạch; 

+ BD kiến thức quản lý kinh tế cho cán bộ chủ chốt cấp xã: 463/360 người, 

đạt 128 % kế hoạch; 

- Đào tạo chuyên môn trình độ thạc sỹ ở trong nước cho cán bộ, công chức 

cấp tỉnh, huyện: 202/180 người, đạt 112% kế hoạch.(Thạc sỹ quản lý kinh tế và 

chính sách khóa 1: 24 người; thạc sỹ quản lý công: 36 người; Thạc sỹ luật: 39 

người; Thạc sỹ quản lý kinh tế khóa 2: 23 người; các chuyên ngành khác: 80 

người). 

- Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo ngạch công chức, chức danh 

nghề nghiệp viên chức: 2.218 người. Trong đó, bồi dưỡng ngạch chuyên viên và 

tương đương: 705 người; bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương: 254 

người; bồi dưỡng chức danh lãnh đạo cấp sở: 104 người; bồi dưỡng chức danh lãnh 

đạo cấp huyện: 36 người; bồi dưỡng chức danh lãnh đạo cấp phòng: 1.119 người. 

- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành theo vị trí việc làm: 75.000 lượt 

cán bộ, công chức, viên chức. 

Với những chính sách đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân lực, kết hợp với tinh 

giản biên chế, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đang từng bước được 

cơ cấu lại giảm về số lượng, nhưng chất lượng được nâng lên, từng bước đáp ứng 

yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống 

chính trị trên địa bàn tỉnh. 

II. Nội dung kế hoạch thực hiện Quyết định 161/QĐ-TTg giai đoạn 2021 -

2025 

1. Mục tiêu chung 

Đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính của tỉnh dân 

chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách 

nhiệm giải trình; xây dựng tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động theo hướng tinh 

gọn, hiệu quả; quản lý biên chế theo vị trí việc làm. Chú trọng xây dựng, chuẩn 

hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  



2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 

2.1. Cải cách tổ chức bộ máy 

a) Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, vị trí việc 

làm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và sắp xếp, tinh gọn hệ thống tổ chức cơ 

quan hành chính nhà nước các cấp theo quy định; đẩy mạnh phân cấp quản lý 

nhà nước; tăng cường rà soát, sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập 

theo hướng tinh gọn, có cơ cấu hợp lý và nâng cao hiệu quả hoạt động. 

b) Thực hiện hiệu quả Bộ Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các 

Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các phòng ban 

chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã. 

2.2. Cải cách công vụ, công chức 

a) Cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các 

ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực, đảm bảo đúng người, đúng việc, 

nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu. 

b) Nghiên cứu, đổi mới phương pháp, quy trình đánh giá phân loại cán bộ, 

công chức, viên chức theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, lượng hóa các 

tiêu chí đánh giá và đề cao trách nhiệm người đứng đấu. 

c) Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức 

cho cán bộ, công chức, viên chức. 

d) 100% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định, trong đó 80% 

cán bộ có trình độ đại học, trên 90% công chức có trình độ đại học.  

đ) 100% cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức được kiểm tra công 

vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ.  

2. Nội dung hoạt động 

1. Cải cách tổ chức bộ máy 

1.1. Rà soát, kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương đảm bảo đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả theo Nghị quyết 

số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “Một số vấn 

đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban 

Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng 

cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

1.2. Khuyến khích sáp nhập điều chỉnh địa giới hành chính phục vụ phát 

triển kinh tế, xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước ở 

địa phương. Sáp nhập hoặc giải thể những đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động 

không hiệu quả hoặc không cần thiết cho công tác quản lý nhà nước. Cổ phần 

hóa doanh nghiệp Nhà nước. 

  



2. Cải cách công vụ, công chức 

2.1. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, xây dựng đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi 

hành công vụ, phục vụ nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển chung đất nước 

và của Tỉnh. Đến năm 2025, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, 

cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và 

phục vụ sự nghiệp phát triển chung của đất nước, của Tỉnh.  

2.2. Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án tinh giản biên chế theo quy định tại 

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và Nghị định 

143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số 

điều của Nghị định số 108 và Nghị định số 113/2018/NĐCP113/2018/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính 

sách tinh giản biên chế. 

2.3. Nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức, viên chức; tổ chức thí 

điểm đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo, quản lý. 

2.4. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở trong 

và ngoài nước theo nhu cầu công việc và vị trí việc làm để nâng cao năng lực 

làm việc và ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ. 

2.5. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên 

chức theo các quy định của pháp luật, gắn với các nội dung khác của công tác 

quản lý cán bộ, công chức, viên chức. 

2.6. Ứng dụng công nghệ thông tin, các mô hình, phương pháp, công nghệ 

hiện đại trong các hoạt động thi tuyển, thi nâng ngạch, đánh giá cán bộ, công 

chức, viên chức. 

Trên đây là nội dung kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 161/QĐ-

TTG giai đoạn 2016 - 2020, nội dung kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025, Sở Nội 

vụ trân trọng đề nghị Sở Lao động TBXH tổng hợp, xây dựng Kế hoạch của 

UBND tỉnh theo quy định./. 

 

Nơi nhận:                                                   
- Lưu: VT, CCVC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Giàng Thị Bằng 
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