
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 662/BC-UBND Văn Quan, ngày 27 tháng 10 năm 2020 

BÁO CÁO 

Về việc thực hiện việc triển khai quy hoạch 

 phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoại 2011 - 2020 

Thực hiện Công văn số 1240/SNV-VP ngày 15/10/2020 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn về việc báo cáo đánh giá việc thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực 

ngành Nội vụ giai đoạn 2011 - 2020. 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan, báo cáo nội dung sau: 

1. Thực trạng nhân lực ngành Nội vụ Báo cáo, đánh giá thực trạng 

nguồn nhân lực ngành Nội vụ theo các biểu sau: 

1.1. Cơ cấu nhân lực theo trình độ đào tạo 

STT Trình độ 

Năm 2011 Năm 2016 Năm 2020 

Số lượng 

(người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

(người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

(người) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Sơ cấp 1      

2 Trung cấp 13  1    

3 Cao đẳng 2  3    

4 Đại học 3  16  18  

5 Sau đại học       

Cộng 20  20  18  

 1.2. Cơ cấu nhân lực theo ngạch công chức, viên chức 

STT Trình độ 

Năm 2011 Năm 2016 Năm 2020 

Số lượng 

(người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

(người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

(người) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Công chức       

 Chuyên viên cao cấp       

 Chuyên viên chính       

 Chuyên viên 4  17  18  

 Cán sự 15  3    

 Nhân viên 1      

2 Viên chức       

 Quản lý       

 Thừa hành       

Tổng số       

 1.3. Cơ cấu nhân lực theo độ tuổi, giới tính, dân tộc, thời gian công tác trong 

ngành Nội vụ 

STT Trình độ 

Năm 2011 Năm 2016 Năm 2020 

Số lượng 

(người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

(người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

(người) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Độ tuổi       

 Dưới 30 3  2  1  
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 Từ 30 - 40 7  12  9  

 Từ 41 - 50 10  6  8  

 Từ 51 - 60       

 Tổng số       

2 Giới tính       

 Nam 7  13  9  

 Nữ 13  7  9  

 Tổng số       

3 Dân tộc       

 Dân tộc Kinh 1  1  1  

 Dân tộc khác 19  19  17  

 Tổng số       

4 Thời gian công tác       

 Dưới 5 năm 2  6  6  

 Từ 5 - 10 năm 18  14  12  

 Từ 11 - 20 năm       

 Từ 21 - 30       

 Trên 30 năm       

 Tổng số       

 1.4. Cơ cấu nhân lực theo lĩnh vực công tác 

STT Lĩnh vực công tác 

Năm 2011 Năm 2016 Năm 2020 

Số lượng 

(người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

(người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

(người) 

Tỷ lệ 

(%) 

 Tổ chức nhà nước 5  5  5  

 Tôn giáo 1  1  1  

 Thi đua - Khen thưởng 1  1  1  

 Văn thư - Lưu trữ 12  13  11  

 Tổng số       

 1.5. Cơ cấu nhân lực theo vị trí việc làm 

STT Lĩnh vực công tác 

Năm 2011 Năm 2016 Năm 2020 

Số lượng 

(người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

(người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

(người) 

Tỷ lệ 

(%) 

 Phòng Nội vụ: 

- Trưởng phòng 

- Phó Trưởng phòng 

Công chức chuyên môn 

 

1 

1 

5 

  

1 

1 

5 

 

 

 

1 

1 

4 

 

 Công chức các cơ quan 

khác kiêm nhiệm công 

tác văn thư, thi đua - 

khen thưởng 

13  13  14  

 Tổng số 20  20  18  

 1.6. Cơ cấu nhân lực ngành Nội vụ theo trình độ lý luận chính trị/quản lý 

nhà nước  

STT Trình độ 

Năm 2011 Năm 2016 Năm 2020 

Số lượng 

(người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

(người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

(người) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Lý luận chính trị       

 Sơ cấp       
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 Trung cấp 2  1  6  

 Cao cấp 1  2  2  

 Tổng số       

2 Quản lý nhà nước       

 Cán sự 14  3    

 Chuyên viên 6  17  18  

 Chuyên viên chính       

 Chuyên viên cao cấp       

 Tổng số       

1.7. Cơ cấu nhân lực ngành Nội vụ theo trình độ tin học/ngoại ngữ 

STT Trình độ 

Năm 2011 Năm 2016 Năm 2020 

Số lượng 

(người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

(người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

(người) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Tin học       

 Trình A, B, C 20  20  18  

 Chuẩn kỹ năng cơ bản       

 Chuẩn kỹ năng nâng cao       

 Đại học       

 Sau đại học       

 Tổng số       

2 

Ngoại ngữ (Anh, Pháp, 

Nga, Đức, Trung Quốc, 

khác...) 

      

 Trình A, B, C, D 20  20  20  

 Đại học       

 Sau đại học       

 Các văn bằng, chứng chỉ 

khác (nếu có) 

      

 Tổng số       

2. Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt 

trong Quy hoạch 

a) Những kết quả đạt được: 

- Công  tác  quy  hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ được các cấp, các 

ngành quan tâm triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.  

Trong những năm qua, công tác quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ 

được lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên quan tâm, chỉ đạo. 

Hiện nay, Phòng Nội vụ thực hiện các chức năng quản lý Nhà nước trên các lĩnh 

vực quan trọng bao gồm: Tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, sự 

nghiệp nhà nước, cải cách hành chính, chính quyền địa phương, địa giới hành 

chính, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức cấp xã, công tác 

thanh niên, tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ, văn thư, lưu trữ nhà nước, tôn giáo, 

thi đua - khen thưởng. Cùng với sự mở rộng về quy mô tổ chức, số lượng công 

chức của phòng Nội vụ được giao hàng năm cơ bản đảm bảo thực hiện các nhiệm 

vụ được giao. Nhân lực ngành Nội vụ ngoài nguồn nhân lực tại phòng Nội vụ, còn 

bao gồm các công chức chuyên môn của các phòng thuộc UBND huyện thực hiện 

nhiệm vụ về thi đua - khen thưởng, văn thư của từng cơ quan. Chất lượng nguồn 
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nhân lực Nội vụ của huyện ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, trình 

độ chuyên môn, nghiệp vụ năng lực tham mưu, quản lý điều hành ngày càng được 

nâng cao. Tỷ lệ công chức có trình độ đại học so với năm 2011, đạt 100% đại học 

(năm 2020 có 18/18 trình độ Đại học), việc đào tạo, bồi dưỡng về trình độ lý luận 

chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ và một số kỹ năng quản lý 

chuyên ngành được thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm, tạo điều kiện cho 

công chức tham gia học tập theo quy định. Nhìn chung đội ngũ công chức ngành 

Nội vụ của huyện cơ bản đảm bảo về chất lượng, có độ tuổi trung bình trẻ, được 

đào tạo cơ bản về trình độ chuyên môn, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức 

lối sống lành mạnh, có ý thức trách nhiệm cao trong công tác. 

- Công tác tuyển dụng nhân lực ngành Nội vụ: Hàng năm thực hiện theo các 

văn bản cấp trên, Ủy ban nhân dân huyện đều xây dựng nhu cầu tuyển dụng tại các 

vị trí việc làm còn thiếu của các phòng chuyên môn trực thuộc, đối với các công 

chức phòng Nội vụ huyện được tuyển dụng đúng theo quy trình hiện hành, trình độ 

tuyển dụng phù hợp với vị trí nhu cầu cần tuyển, đối với nguồn nhân lực Nội vụ 

làm việc tại các phòng chuyên môn, sau khi được tuyển dụng, thủ trưởng cơ quan, 

đơn vị trực tiếp phân công thực hiện công tác văn thư, thi đua - khen thưởng của cơ 

quan, đơn vị. 

- Công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ 

nhiệm, luân chuyển công chức: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị luôn quan tâm 

công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức làm 

công việc ngành Nội vụ. Nhìn chung công chức công tác tại phòng Nội vụ được bố 

trí, sử dụng phân công thực hiện nhiệm vụ phù hợp với chuyên môn đào tạo, phát 

huy được năng lực, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đối với đội ngũ công 

chức làm những công việc văn thư, thi đua - khen thưởng của các phòng chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện cơ bản đều thực hiện công việc liên quan lĩnh 

vực nội vụ theo tính chất kiêm nhiệm ngoài công việc chuyên môn chính, do đó 

hiệu quả, chất lượng tham mưu thực hiện chưa cao, nhiều cơ quan, đơn vị chưa 

thực sự quan tâm đến công tác văn thư và thi đua - khen thưởng. 

- Kết quả công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành Nội vụ: Hàng năm Ủy ban 

nhân dân huyện cử công chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về công tác tổ 

chức cán bộ, thi đua - khen thưởng, văn thư, lưu trữ, tôn giáo tại tỉnh tổ chức. Ủy 

ban nhân dân huyện cũng  xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các lớp tập 

huấn về thi đua - khen thưởng và công tác văn thư  cho thủ trưởng và công chức 

của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.. 

b) Tồn tại và nguyên nhân 

- Tồn tại: 

Chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ vẫn còn một số hạn chế, bất 

cập nhất định, chưa ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, công 

chức, viên chức chưa phát huy hết năng lực, sở trường của mình trong công tác, 

thiếu tính chủ động, sáng tạo, chưa thực sự tự lực vươn lên trong công tác, rèn 

luyện, việc vận dụng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào một số 

trường hợp cụ thể chưa linh hoạt. Công tác tham mưu, quản lý trên một số lĩnh vực 
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của ngành còn chậm, có lúc bị động hoặc chưa được quan tâm đúng mức, chất 

lượng đội ngũ công chức chưa thực sự đồng đều. 

- Nguyên nhân: 

+ Nguyên nhân khách quan: Ngành Nội vụ được giao thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực tương đối rộng, nhưng việc phân bổ biên chế 

còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. 

Ngoài công chức phòng Nội vụ, các công chức, viên chức ở các đơn vị khác là 

kiêm nhiệm do vậy còn nhiều hạn chế trong thực hiện các lĩnh vực của ngành 

+ Nguyên nhân chủ quan: Công tác sử dụng, quản lý, đánh giá công chức 

chưa được quan tâm đúng mức, chương trình đào tạo, bồi dưỡng còn nhiều bất cập, 

chưa có sự đồng bộ giữa đào tạo và sử dụng. Việc bố trí công chức đi học nâng cao 

trình độ là hết sức khó khăn do cơ quan chưa đủ biên chế. Công tác quy hoạch 

chưa được thực hiện một cách khoa học, do đó chưa chủ động được nguồn công 

chức để thay thế, thiếu nguồn bổ sung. 

c) Các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao chất lượng 

công tác phát triển nhân lực ngành Nội vụ 

- Giải pháp về công tác tuyển dụng, bố trí và sử dụng công chức, viên chức: 

Tiếp tục đổi mới quy trình, chế độ tuyển dụng công chức theo hướng nâng cao chất 

lượng đầu vào. Đây là khâu đầu tiên của chu trình quản trị nhân sự, có ý nghĩa đặc 

biệt quan trọng, có tính chất quyết định đến chất lượng công chức trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Công tác bố trí và sử dụng công chức cần 

linh hoạt theo hướng sử dụng công chức phụ trách từng lĩnh vực có thể hổ trợ nhau 

trong giải quyết các công việc được giao. 

- Giải pháp về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 

ngành Nội vụ: Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức cần phải được đổi mới cả về 

nội dung lẫn hình thức. Chú trọng việc bồi dưỡng chuyên sâu, cập nhật kiến thức 

mới cho công chức, coi đây là giải pháp quan trọng trong thực hiện quy hoạch phát 

triển nhân lực của ngành Nội vụ trong giai đoạn tới. Thay đổi cách quản lý, sử 

dụng nguồn nhân lực, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong ngành Nội vụ, 

nhất là trong các khâu quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, đánh giá công chức, ưu tiên 

tuyển chọn những công chức trẻ có năng lực thực sự, phẩm chất đạo đức tốt để đưa 

vào quy hoạch, đào tạo và bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý. Đây chính 

là động lực thục đẩy tính tích cực, sự phấn đấu của công chức. 

- Giải pháp quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo của ngành liên quan đến 

các lĩnh vực của ngành Nội vụ: Đề nghị xem xét phối hợp với các cơ sở đủ điều 

kiện đào tạo, nâng cao nghiệp vụ đối với nguồn nhân lực ngành Nội vụ (mở các 

lớp bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng, về nghiệp vụ lĩnh vực Nội vụ). 

- Giải pháp về chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức ngành Nội 

vụ: Đề nghị xem xét nên có chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công 

chức, viên chức ngành Nội vụ.  

d) Đề xuất, kiến nghị 
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- Nguồn nhân lực của ngành Nội vụ chủ yếu là công chức nhà nước, do 

UBND tỉnh quyết định phân bổ chỉ tiêu về UBND huyện, do đó để đảm bảo nguồn 

nhân lực bổ sung, thay thế trong thời gian tới, đề nghị cấp trên quan tâm bổ sung 

biên chế, tạo điều kiện cho huyện thực hiện mục tiêu về số lượng nhân lực ngành 

Nội vụ trong giai đoạn tới 

- Đề nghị Sở Nội vụ mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công 

chức, viên chức nói chung và công chức, viên chức ngành Nội vụ nói riêng, tập 

trung mở các lớp chuyên sâu về kỹ năng giải quyết, xử lý công việc, kỹ năng về 

đối thoại trong giải quyết các vấn đề liên quan đến chính sách đối với cán bộ, công 

chức, viên chức. 

Trên đây là báo cáo thực hiện việc triển khai quy hoạch phát triển nhân lực 

ngành Nội vụ, Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan gửi Sở Nội vụ theo quy định./. 

 

 

 

 

Nơi nhận:  
- Sở Nội vụ; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV.                                                      

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lương Mai Tú 


