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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh 

tại cuộc làm việc với Sở Nội vụ 

  

Ngày 28 tháng 8 năm 2018, tại Sở Nội vụ, đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ 

tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Nội vụ. Tham dự họp có Giám đốc, Phó Giám 

đốc Sở Nội vụ, Trưởng các đơn vị thuộc Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh. 

Sau khi nghe Sở Nội vụ báo cáo tình hình, kết quả công tác nội vụ trong 

thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng trọng tâm trong thời gian tới; ý kiến phát 

biểu của các thành viên tham dự họp, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND 

tỉnh phát biểu ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Sở Nội vụ trong việc tham 

mưu, giúp việc cho UBND tỉnh trên lĩnh vực công tác nội vụ trong tình hình mới 

và đã yêu cầu Sở Nội vụ khẩn trương thực hiện có kết quả Thông báo số 

164/TB-UBND ngày 27/6/2018 và một số nội dung sau đây:  

1. Tập trung theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành, địa phương xây 

dựng kế hoạch, đề án thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 99/CTr-

UBND và số 100/CTr-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh, nhất là các sở, 

ban, ngành, các địa phương chậm thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để 

chấn chỉnh, uốn nắn, phê bình, làm cơ sở để bình xét thi đua cuối năm. Trong 

trường hợp, có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh để có 

phướng án giải quyết. 

2. Tham mưu, đề xuất hướng giải quyết đối với các thiết chế cụ thể như 

Bảo tàng Văn hóa Huế, Trung tâm Công viên cây xanh, báo cáo UBND tỉnh 

theo quy định. 

3. Những thiết chế còn vướng mắc theo quy định của Nghị định, Thông tư 

thì xây dựng Đề án tổ chức thí điểm, trước mắt thống nhất giao Sở Nội vụ chủ 

trì xây dựng 02 Đề án thí điểm: 

- Đề án thí điểm khoán kinh phí cho những người hoạt động không 

chuyên trách ở cơ sở, xã, phường, thị trấn; 

- Đề án củng cố, kiện toàn các tổ chức phối hợp liên ngành, theo hướng 

phân loại tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành theo quy định bắt buộc phải thành 

lập và tổ chức tư vấn không bắt buộc thành lập; các nguyên tắc sáp nhập, chia 

tách; chế tài về hoạt động, hiệu quả của việc phối hợp giải quyết các vấn đề liên 

ngành của các sở, ban, ngành, các địa phương,… đồng thời, tham mưu, đề xuất, 

sửa đổi, bổ sung Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế quy định việc thành lập, kiện toàn, 

thay đổi thành viên, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc 

thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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4. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng từ nội dung, hình thức lẫn cách 

thức tổ chức thực hiện theo phương châm “tìm người để tôn vinh, đánh giá, khen 

thưởng”; thống nhất việc tuyển chọn doanh nhân tiêu biểu 02 năm/1 lần.  

5. Về công tác cải cách hành chính: 

- Đánh giá lại mô hình Trung tâm Hành chính công các cấp và tổ chức 

triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

hoàn thiện các quy chế, quy định, cơ chế về giải quyết thủ tục hành chính, đảm 

bảo theo quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ sở; 

chuyên nghiệp hóa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính 

công tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

- Sở Tài chính khẩn trương thực hiện việc bố trí vốn 30% của tỉnh (theo tỷ 

lệ tỉnh 30%, huyện 50%, xã 20%), nhằm giúp cho UBND cấp huyện, cấp xã 

thực hiện Đề án xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã, báo 

cáo UBND tỉnh theo quy định. 

6. Các Tổ Công tác kiểm tra về công vụ và kiểm tra về ý kiến chỉ đạo, 

chương trình công tác của Chủ tịch UBND tỉnh khẩn trương tiến hành kiểm tra 

theo quy chế được ban hành, đảm bảo 01- 02 lần/tháng, báo cáo định kỳ cho 

Chủ tịch UBND tỉnh. 

7. Khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND tỉnh về tinh giản biên chế; Đề án vị trí việc làm; mô hình cơ quan hành 

chính kiểu mẫu; rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại theo Thông báo số 164/TB-UBND ngày 27/6/2018 về kết luận của Chủ tịch 

UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Nội vụ ngày 22 tháng 6 năm 2018.  

UBND tỉnh thông báo để Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa 

phương có liên quan biết, thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 

15/10/2018. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi việc thực hiện Kết luận của 

UBND tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2018./.  
 

 

Nơi nhận: 
- CT và các PCT UBND tỉnh; 
- Các cơ quan nêu tại Thông báo kết luận; 
- CVP, PCVP và CV: NC, DN, KSTT, TH; 
- Lưu: VT, NV. 

      CHỦ TỊCH 
         
 

 

 

 

 

 

       Phan Ngọc Thọ 
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