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UỶ BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 177 /UBND-NC Lạng Sơn, ngày 27 tháng  02  năm 2019 

V/v tăng cường kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh 
nâng cao chất lượng công tác cán bộ 

 

            Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

  

Thực hiện Công văn số 1241-CV/TU ngày 18/01/2019 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh nâng cao chất lượng 
công tác cán bộ. 

 Để nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả 
công tác cán bộ, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, Ủy ban nhân 
dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh, Ủy ban 
nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Thực hiện đúng quy định, quy trình và nâng cao chất lượng tất cả các 
khâu trong công tác cán bộ, nhất là trong công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ 
nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử lãnh đạo, quản lý các cấp phải bảo đảm tiêu 
chuẩn, điều kiện theo quy định tại Quyết định số 1069-QĐ/TU ngày 22/01/2018 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy định khung tiêu chuẩn chức 
danh và định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, 
ban và tương đương ở cấp tỉnh, cấp huyện; Quyết định số 1210-QĐ/TU ngày 
13/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, 
giới thiệu cán bộ ứng cử. Tuyệt đối không bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 
vào vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp khi chưa bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn theo 
quy định. 

 2. Rà soát, có phương án xử lý đối với các trường hợp bổ nhiệm, giới 
thiệu ứng cử chưa bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn; tổ chức kiểm điểm làm rõ 
trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra các thiếu 
sót trong công tác cán bộ để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và xử lý 
theo quy định. 

3. Thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên 
chức. Xây dựng và triển khai kế hoạch tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc 
làm và năng lực của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị. Đẩy 
mạnh thực hiện công tác luân chuyển, điều động, định kỳ chuyển đổi vị trí công 
tác đối với công chức, viên chức theo quy định của pháp luật. 
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4. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28/2018/CT-TTg ngày 
18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm 
chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức. Khẩn trương 
xây dựng kế hoạch cử cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ trong quy hoạch chưa 
đủ điều kiện, tiêu chuẩn đi đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện các điều kiện, tiêu 
chuẩn. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 
trên cơ sở rà soát theo tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức, 
chức danh nghề nghiệp viên chức, cử công chức, viên chức chưa đủ tiêu chuẩn, 
điều kiện đi bồi dưỡng theo quy định.  

 5. Căn cứ các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ để cụ 
thể hóa các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ…phù hợp 
với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Quan tâm khắc phục những hạn chế, 
yếu kém trong công tác lập và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức; hồ sơ đánh giá 
cán bộ, công chức; hồ sơ quy hoạch cán bộ; hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều 
động, luân chuyển, giới thiệu ứng cử cán bộ theo quy định. 

 6. Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân 
các huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ, 
kịp thời khắc phục các hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ đồng thời căn cứ 
vào tình hình thực tiễn về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để có phương án 
bố trí, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa đạt chuẩn, góp phần thực hiện 
đạt các chỉ tiêu theo Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 23/11/2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 86-KH/TU ngày 04/10/2018 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ 
cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang 
tầm nhiệm vụ. 

 7. Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị triển 
khai thực hiện công tác cán bộ; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc 
tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận 
- Như trên; 
- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo); 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
các phòng: TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC, (HXĐ). 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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