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I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác tuyên truyền, phổ biến
a) Số lượng hội nghị và các hình thức phổ biến, tuyên truyền, tập huấn đã 

được áp dụng, triển khai.
Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật CBCC và các văn bản quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, với các hình thức 
đa dạng như: thông qua các hội nghị, cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập 
huấn; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của xã; niêm yết tại trụ sở UBND xã; 
lồng ghép nội dung pháp luật về cán bộ, công chức trong các hội nghị công tác; hội 
nghị sơ kết, tổng kết của UBND xã. Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân xã đã tổ chức thực hiện, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến 
quán triệt, triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của trung ương, 
của tỉnh, huyện về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với đội ngũ cán bộ, công 
chức. 

b) Đánh giá tính hiệu quả của hoạt động phổ biến, tuyên truyền, tập huấn 
đến các cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức.

Việc quán triệt và phổ biến Luật CBCC và các văn bản quy định chi tiết, 
hướng dẫn thi hành đã tăng cường nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ chính trị, được địa phương quan tâm, chú trọng, là yếu tố quan trọng 
trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ từng 
vị trí công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của địa phương. 

2. Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành luật

a) Nêu rõ tên, hình thức văn bản quy phạm pháp luật đã trình cơ quan có 
thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền nhằm triển khai thực hiện 
luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Để triển khai thi hành Luật CBCC, UBND xã đã tổ chức triển khai nghị 
định, thông tư, hướng dẫn của các cấp để triển khai thi hành Luật theo thẩm quyền. 

c) Đánh giá kết quả, hiệu quả và tác động của các văn bản quy phạm pháp 
luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật đã ban hành.

- Ưu điểm: Nhìn chung, công tác triển khai thực hiện Luật đúng quy định, 
đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ thời gian, có tính khả thi, góp phần quan 
trọng trong việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần nâng cao 
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hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và có tác động tích cực đến phát triển kinh 
tế - xã hội. Một số văn bản mang tính đột phá, thể hiện quan điểm đổi mới như: 
quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; quy định về 
bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng công chức; đánh giá công 
chức theo mô hình kết quả làm việc; quy định về vị trí việc làm; chế độ, chính sách 
đối với người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn và dưới thôn, 
tổ dân phố. 

- Hạn chế và tồn tại: Mặc dù địa phương đã có nhiều nỗ lực trong việc triển 
khai hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, công chức tại địa phương 
song vẫn nhận thấy công tác ban hành văn bản QPPL quy định chi tiết, hướng dẫn 
thi hành Luật vẫn còn một số hạn chế như: còn chậm so với hiệu lực thi hành của 
Luật; một số quy định còn chưa phù hợp với thực tế, chưa đồng bộ, gây khó khăn 
cho việc thực hiện; nhận thức của một số cán bộ, công chức tham mưu thực hiện 
văn bản QPPL còn hạn chế nhất định. 

3. Việc chấp hành các quy định của luật
Đánh giá việc chấp hành các quy định cụ thể của Luật Cán bộ, công chức 

liên quan đến từng nội dung quản lý cán bộ, công chức, cụ thể bao gồm:
a) Các quy định về hoạt động công vụ của cán bộ, công chức
Công tác tuyển dụng đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của Luật và các 

văn bản hướng dẫn thi hành Luật; tuyển dụng theo nhu cầu vị trí việc làm và phát 
triển nguồn nhân lực chất lượng cao; ngoài một số trường hợp tuyển dụng không 
qua thi tuyển, còn lại tổ chức thi tuyển cạnh tranh rộng rãi bảo đảm khách quan, 
công bằng, minh bạch hơn. 

Công tác quy hoạch, trên cơ sở quy định về phân cấp quản lý, bổ nhiệm cán 
bộ lãnh đạo, quản lý; quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử. Ngoài 
các tiêu chuẩn chung do Trung ương quy định, căn cứ mục tiêu xây dựng đội ngũ 
cán bộ, địa phương đã có các quy định cụ thể như: kinh qua thực tiễn công tác, có 
triển vọng phát triển rõ rệt; cán bộ lãnh đạo chủ chốt bổ nhiệm mới phải tốt nghiệp 
đại học và có trình độ cao cấp lý luận chính trị, được bồi dưỡng kiến thức quản lý 
nhà nước, sử dụng thành thạo vi tính. 

Địa phương đã chấp hành việc luân chuyển cán bộ, coi trọng công tác tư 
tưởng đối với cán bộ được luân chuyển; Việc luân chuyển cán bộ đã góp phần tích 
cực vào việc đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ trong thực tiễn, tạo điều kiện để 
cán bộ trẻ trưởng thành và phát triển. 

Việc điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đã khắc phục được 
tình trạng cục bộ, khép kín; tăng cường, bổ sung nhiều cán bộ trẻ, được đào tạo cơ 
bản; từng bước trẻ hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện theo đúng quy định của pháp 
luật, trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, 
tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý và theo tiêu chuẩn quy định của cán bộ, 
công chức. Công tác đạo tạo, bồi dưỡng đã góp phần quan trọng trong việc nâng 
cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần thực hiện tốt yêu 
cầu nhiệm vụ được giao. 

Công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức bảo đảm nguyên tắc tập 
trung dân chủ, công khai, khắc phục hiện tượng nể nang, hình thức trong đánh giá. 
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Việc đánh giá căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện 
nhiệm vụ, bảo đảm khách quan, công bằng. 

Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức được thực hiện 
thường xuyên, đúng thẩm quyền theo phân cấp hiện hành, bảo đảm đúng quy định 
của Nhà nước. Chế độ thôi việc, nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức được thực 
hiện đúng theo quy định của Nhà nước; đã hoàn thành việc phê duyệt đề án tinh 
giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 trên địa bàn xã. 

b) Các quy định về quyền, nghĩa vụ, những việc cán bộ, công chức, viên 
chức không được làm ..;

Cán bộ, công chức thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến quyền, 
nghĩa vụ, những điều cán bộ, công chức không được làm. Bên cạnh đó, địa phương 
bảo đảm đầy đủ các quyền và điều kiện thi hành công vụ để góp phần giúp cán bộ, 
công chức hoàn thành tốt công vụ được giao. 

c) Các quy định liên quan đến cán bộ;
Công tác quy hoạch cán bộ trên cơ sở quy định của Trung ương, địa phương 

đã ban hành quy định về phân cấp quản lý, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; quy 
chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử. Ngoài các tiêu chuẩn chung do 
Trung ương quy định, căn cứ mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, địa phương đã có 
các quy định cụ thể như: kinh qua thực tiễn công tác, có triển vọng phát triển rõ 
rệt; cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải tốt nghiệp đại học và có trình độ trung cấp lý 
luận chính trị, được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, sử dụng thành thạo vi 
tính. 

d) Các quy định liên quan đến công chức 
Công tác tuyển dụng đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của Luật và các 

văn bản hướng dẫn thi hành Luật; tuyển dụng theo nhu cầu vị trí việc làm và phát 
triển nguồn nhân lực chất lượng cao; ngoài một số trường hợp tuyển dụng không 
qua thi tuyển, còn lại tổ chức thi tuyển cạnh tranh rộng rãi, bảo đảm khách quan, 
công bằng, minh bạch hơn.

đ) Các quy định liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã và những người 
hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn. 

- Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí bảo đảm theo quy định, 
không vượt quá số lượng tối đa. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã 
không ngừng được nâng cao. Quy định về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán 
bộ, công chức cấp xã đáp ứng, theo kịp trình độ phát triển kinh tế - xã hội, mặt 
bằng dân trí và yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. 

- Số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tương đối lớn, tiêu chuẩn 
để tuyển chọn vào làm việc chủ yếu dựa vào độ tuổi và uy tín với nhân dân, vì thế 
trình độ năng lực không đồng đều, ở thôn chủ yếu là người cao tuổi, rất khó đánh 
giá hiệu quả công việc và quản lý điều hành. 

e) Các quy định liên quan đến các điều kiện bảo đảm thi hành công vụ;
Địa phương đã thực hiện xác định vị trí việc làm theo đúng trình tự, thủ tục 

hiện hành đảm bảo theo quy định. Đã bao quát được chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu 
tổ chức của địa phương. 

f) Các quy định liên quan đến việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, 
viên chức. 



4
Địa phương đã làm tốt các quy định về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, 

công chức, viên chức. 
Số liệu kỷ luật theo từng năm đối với cán bộ, công chức:
+ Năm 2015 xử lý kỷ luật mức khiển trách 1 cán bộ
+ năm 2019 xử lý kỷ luật mức khiển trách 1 công chức 
4. Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành luật tại địa phương
Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh một số tồn tại, thiếu 

sót trong hoạt động của địa phương; đơn vị kiểm tra, làm rõ trách nhiệm cá nhân 
có liên quan, có biện pháp xử lý theo thẩm quyền. Công tác thanh tra, kiểm tra 
cũng đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn 
vị trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Nhìn chung, quy định của Luật CBCC đã được thực hiện tốt. Đội ngũ cán 
bộ, công chức được tăng cường về số lượng, chất lượng, chế độ chính sách được 
chăm lo, đảm bảo đúng quy định; trách nhiệm phân cấp quản lý cán bộ rõ ràng, gắn 
với vai trò người đứng đầu. Các quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán 
bộ, công chức cơ bản được thực hiện nghiêm túc; quá trình thực hiện bảo đảm 
công bằng, khách quan, đúng quy định của pháp luật. Nhiều cán bộ trẻ được đào 
tạo cơ bản được tăng cường, bổ sung cho địa phương, góp phần trẻ hóa và nâng 
cao chất lượng, thích ứng nhanh với môi trường làm việc, phát huy năng lực quản 
lý, điều hành ở vị trí tuyển dụng, bổ nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ 
được giao, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm công tác nhân sự đáp ứng các 
yêu cầu đặt ra về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương. 

II. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, HẠN CHẾ, BẤT CẬP 
TRONG THI HÀNH LUẬT VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập trong thi hành luật: 
a) Việc xác định đối tượng là cán bộ, công chức và biên chế cán bộ, công 

chức 
- Trong thi hành Luật CBCC còn những nội dung vướng mắc như: khái niệm 

cán bộ; khái niệm công chức cần được làm rõ hơn; tuyển dụng công chức; điều 
động công chức; luân chuyển công chức; thẩm quyền quyết định biên chế cán bộ, 
công chức; phụ cấp công vụ; đánh giá cán bộ; kỷ luật. 

- Việc quy định khung số lượng cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt 
động không chuyên trách cấp xã như nhau giữa xã có ít dân số trong cùng một loại 
xã là không phù hợp, vì khối lượng công việc, đối tượng quản lý khác nhau. 

- Việc quản lý biên chế hội đặc thù đối với các tổ chức Hội như hiện nay là 
chưa phù hợp, có hội thì quy định là công chức, có hội thì không. 

b) Vị trí việc làm 
- Mặc dù Danh mục vị trí việc làm đã được phê duyệt, nhưng quá trình sắp 

xếp, bố trí còn vướng mắc ở khâu mô tả vị trí việc làm, đặc biệt là thống kê công 
việc cá nhân còn mang tính khái quát, định tính; bản mô tả, phân tích quy trình giải 
quyết công việc của từng công chức chưa được thực hiện. Số lượng vị trí việc làm 
không đồng nhất với số lượng người làm việc, một vị trí việc làm có thể do nhiều 
người đảm nhiệm hoặc một người có thể kiêm nhiệm nhiều vị trí việc làm, do vậy 
việc xác định số lượng người làm việc tại cơ quan gặp nhiều khó khăn. 
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- Việc xây dựng khung năng lực vị trí việc làm còn mang tính định tính 

và bị chi phối bởi số lượng, chất lượng, kỹ năng làm việc của đội ngũ cán bộ, công 
chức. Vì vậy, hiện nay hầu hết các đơn vị đều dựa vào quy định tiêu chuẩn ngạch, 
bậc công chức để làm căn cứ xác định khung năng lực vị trí việc làm. 

- Việc xây dựng vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm gặp khó khăn khi 
thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Việc xác định 
biên chế tương ứng với từng vị trí việc làm song vẫn phải bảo đảm thực hiện tinh 
giản biên chế gây khó khăn trong việc tổ chức thực hiện. 

- Luật chưa quy định cụ thể về công tác quản lý và sử dụng cán bộ dẫn đến 
khó khăn trong công tác quản lý và sử dụng cán bộ. 

c) Tuyển dụng công chức 
- Hiện nay, cán bộ, công chức cấp xã cũng được bổ nhiệm ngạch và xếp 

lương theo trình độ đào tạo, về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch 
và xếp lương đối với các ngạch công chức đã thực hiện theo quy định. 

d) Kỷ luật cán bộ, công chức 
- Văn bản quy phạm pháp luật về xử lý kỷ luật còn thiếu (như trong trường 

hợp đã nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc chuyển công tác, thời hiệu xử lý kỷ luật), chưa 
thống nhất, áp dụng vào thực tiễn còn nhiều khoảng trống, ảnh hưởng đến hiệu quả 
quản lý cán bộ, công chức; nhiều hành vi vi phạm trong hoạt động thực tiễn phải bị 
xử lý kỷ luật, nhưng chưa được quy định; các quy định về áp dụng hình thức kỷ 
luật còn chung chung, khó áp dụng. 

e) Quy định về cán bộ, công chức cấp xã 
- Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ cấp xã được ban hành từ năm 2004 

đến nay không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quy định tiêu 
chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị còn quá thấp. 

- Quy định về độ tuổi đối với chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam hiện nay là không phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo 
hiểm Xã hội nên rất khó trong quá trình giải quyết chế độ, chính sách và công tác 
quy hoạch, bố trí, sắp xếp cán bộ. 

- Quy định đối với cán bộ nghỉ hưu, có trình độ chuyên môn khi giữ chức 
danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh hưởng 100% lương bậc 1 của chức danh là chưa 
phù hợp, không khuyến khích được người có trình độ tham gia. 

- Quy định về chức trách, nhiệm vụ các chức danh công chức cấp xã tại 
Thông tư số 06/2012/TT-BNV, một chức danh công chức cấp xã phải tham mưu, 
tổ chức thực hiện nhiều công việc chuyên môn khác nhau (5 đến 7 lĩnh vực), đòi 
hỏi phải có năng lực và trách nhiệm cao mới hoàn thành tốt nhiệm vụ, đây là khó 
khăn trong công tác xây dựng đội ngũ công chức cấp xã. 

2. Nguyên nhân của khó khăn, vướng mắc 
a) Nguyên nhân khách quan 
- Phạm vi điều chỉnh của Luật khá rộng, Hệ thống văn bản quy phạm pháp 

luật của Chính phủ, các Bộ, ngành ban hành còn chậm, chưa hướng dẫn đầy đủ các 
nội dung của Luật, Nghị định nên khó thực hiện. Bên cạnh đó, một số quy định 
được ban hành quá lâu, không còn phù hợp với thực tế nhưng chưa được sửa đổi 
hoặc có quy định còn chồng chéo, thiếu tính thực tế trong thực hiện. 
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- Văn bản về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức có 

nhiều thay đổi, trong khi nhân sự làm công tác tổ chức không ổn định nên khó 
khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

- Nội dung và hình thức tuyển dụng theo quy định mới còn nhiều bất cập, dễ 
nảy sinh tiêu cực, số lượng môn thi nhiều. Đặc biệt môn thi chuyên ngành theo yêu 
cầu vị trí việc làm rất khó khăn trong tổ chức thực hiện do số lượng chuyên ngành 
nhiều, tổ chức thi tốn kém, hiệu quả chưa cao, chưa chọn được người thật sự có 
năng lực. 

- Chế độ tiền lương còn nhiều bất cập nên đời sống cán bộ, công chức còn 
nhiều khó khăn, chưa thực sự yên tâm công tác. 

- Chưa có cơ sở dữ liệu đảm bảo theo dõi, cập nhật số lượng công chức 
thống nhất trong toàn quốc; việc ứng dụng công nghệ thông tin quản lý dữ liệu cán 
bộ, công chức còn yếu;. 

- Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức không đồng đều, chưa đáp ứng được 
yêu cầu nhiệm vụ. 

- Việc kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp và cơ cấu lại đội 
ngũ cán bộ, công chức là công việc khó khăn, phức tạp, đụng chạm đến lợi ích của 
mỗi cá nhân, nên một địa phương chưa thật sự quyết liệt, còn nể nang trong chỉ đạo 
thực hiện. 

- Tính chất công việc ngày càng mới, phức tạp, mô hình quản lý cán bộ, 
công chức chưa được đổi mới nhiều; quy trình đánh giá công việc mang tính 
truyền thống, các phương pháp hiện đại chưa được triển khai. 

b) Nguyên nhân chủ quan 
- Việc tuyển dụng, quy hoạch, chính sách đãi ngộ, sử dụng và đánh giá cán 

bộ có nơi, có lúc chưa làm tốt, chưa thực sự xuất phát từ năng lực công tác đã làm 
giảm động lực học tập, nâng cao trình độ của cán bộ, công chức, làm giảm hiệu 
quả sử dụng cán bộ, công chức. 

- Công tác quản lý cán bộ, công chức chưa chặt chẽ; các đơn vị được phân 
cấp theo quy định nhưng còn thiếu hướng dẫn, kiểm tra thường xuyên nên có nơi 
còn lúng túng, chưa đúng quy định. 

- Một bộ phận cán bộ, công chức năng lực còn hạn chế, tinh thần trách 
nhiệm chưa cao; giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, công dân còn nhũng 
nhiễu, tiêu cực, gây bức xúc trong cán bộ và nhân dân. 

- Trong công tác đánh giá, kiểm tra cán bộ, công chức hằng năm vẫn còn 
hiện tượng nể nang. Công tác thi đua, khen thưởng chưa được quan tâm đúng mức, 
chất lượng chưa cao, còn mang tính hình thức. 

- Việc thực hiện trách nhiệm, thẩm quyền trong công tác quản lý, điều hành, 
kiểm tra và xử lý vi phạm của cán bộ, công chức hành chính trong thực thi công vụ 
có lúc, có nơi còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ, công chức vi phạm phẩm chất đạo 
đức, lối sống, có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật nhưng chưa 
được phát hiện và xử lý kịp thời. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đề xuất, kiến nghị nội dung cần được sửa đổi, bổ sung, thay thế Luật Cán 

bộ, công chức 2008, Luật Viên chức 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019 
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Xem xét sửa đổi Luật theo hướng cụ thể, chi tiết hơn, giảm bớt số văn bản 

quy định chi tiết; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống văn bản của 
Đảng và Nhà nước, trong đó có các quy định về quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công 
chức, đánh giá cán bộ, công chức; bảo đảm thống nhất với quy định của Luật Tổ 
chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương. 

2. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tổ chức thi hành có hiệu quả Luật Cán 
bộ, công chức, Luật Viên chức sau khi được sửa đổi.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền tuyển dụng, hình thức, nội dung 
thi tuyển hoặc xét tuyển và chế độ ưu tiên trong tuyển dụng thực sự gắn với vị trí 
việc làm và cơ quan, đơn vị sử dụng công chức 

- Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá công chức theo hướng tiếp thu chọn lọc 
cách tiếp cận quản lý hiện đại; sửa đổi quy định về phân loại, đánh giá cán bộ, 
công chức hằng năm cho thống nhất, đồng bộ với quy định của Đảng; thống nhất 
cách phân loại công chức trong các văn bản quy phạm pháp luật. 

- Sửa đổi quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công 
chức đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác, phù hợp với tính chất từng loại vụ việc vi 
phạm, kéo dài thời hiệu xử lý vi phạm; 

- Nghiên cứu, xác định lại chức danh cán bộ, công chức cấp xã phù hợp với 
nông thôn. 

- Sửa đổi, bổ sung để quy định đồng bộ, cụ thể các nội dung liên quan đến 
chứng chỉ, bằng cấp, 

- Ban hành quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ thuộc diện bầu cử. Sớm 
xây dựng và ban hành quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn 
vị, địa phương trong công tác đánh giá cán bộ. 

Nơi nhận:    
- Phòng Nội vụ huyện; (để báo cáo)
- TT Đảng ủy xã;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
- Công chức xã có liên quan;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đỗ xuân Biên


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2023-03-31T14:56:48+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân xã Cộng Lạc<conglac.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2023-03-31T15:12:32+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân xã Cộng Lạc<conglac.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




