
BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2021 

và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của ngành Nội vụ 

 

Năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, đó là Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch 

Hồ Chí Minh; 110 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước; sơ kết 5 năm thực hiện 

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là những dấu mốc khởi đầu cho giai đoạn 

mới, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh 

phúc. Ngay từ những ngày đầu năm 2021, Bộ Nội vụ đã đề ra phương châm hành 

động của năm là “Kỷ cương, gương mẫu, đoàn kết, tinh thông, sáng tạo, hiệu quả”, 

chính vì vậy, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, gây ảnh 

hưởng lớn đến kinh tế - xã hội, trong đó có công việc của Bộ, ngành Nội vụ. Song 

dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự 

quyết tâm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong 6 tháng đầu năm ngành 

Nội vụ đạt được những kết quả trọng tâm như sau: 

Phần I 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH 

Xây dựng thể chế, chính sách luôn được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan 

trọng, quyết định đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ. Do 

vậy, trong 6 tháng đầu năm, Bộ đã trình Chính phủ ban hành 05 Nghị định, trình Thủ 

tướng Chính phủ ban hành 02 Quyết định và 01 Chỉ thị; ban hành theo thẩm quyền 

02 Thông tư và 03 Văn bản hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan 

(Phụ lục 1 kèm theo). 

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang tập trung xây dựng, hoàn thiện các dự án Luật (Luật 

Thi đua - Khen thưởng (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn)) và 

các văn bản, đề án trình cấp có thẩm quyền theo quy định (Phụ lục 2 kèm theo).  

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC 

1. Về công tác xây dựng tổ chức bộ máy và quản lý biên chế 

Đã tham mưu Ban Cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị thông qua Đề án 

Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 để trình Quốc hội khóa XV xem xét, thông 
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qua tại Kỳ họp thứ nhất1; đề xuất chủ trương giao biên chế và thực hiện tinh giản 

biên chế năm 2022 và các năm tiếp theo; đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực 

hiện các Nghị định liên quan về tổ chức bộ máy, biên chế, tinh giản biên chế và vị 

trí việc làm2; tích cực rà soát, đánh giá, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền 

cho các bộ, ngành, địa phương thuộc lĩnh vực Nội vụ. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, 

tinh giản biên chế ở các Bộ, ngành, địa phương bước đầu đáp ứng yêu cầu đổi mới, 

tạo cơ sở quan trọng hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của 

hệ thống chính trị.  

Các bộ, ngành đã tích cực rà soát, xây dựng phương án và đề xuất điều 

chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn cơ cấu tổ chức của bộ, cơ 

quan ngang bộ phù hợp với quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP3 và ban 

hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên 

môn cấp tỉnh, cấp huyện thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý, tạo cơ sở pháp 

lý cho việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tại địa phương. Các địa phương tích 

cực rà soát, ban hành Đề án sắp xếp lại, kiện toàn tổ chức bên trong các cơ quan 

chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo thẩm quyền được giao, xác định rõ lộ trình, 

đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng theo quy định4.  

2. Về quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

Công tác xây dựng và quản lý đội ngũ công chức, viên chức đã có nhiều đổi 

mới theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

trong công tác tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức. Bộ Nội vụ 

đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, 

quản lý; dự thảo Nghị định quy định về thực hiện chế độ hợp đồng tại cơ quan hành 

chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Các bộ chuyên ngành đang tích cực rà soát, xây 

dựng và ban hành các thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ, chức danh 

nghề nghiệp đối với công chức, viên chức thuộc lĩnh vực quản lý bảo đảm sự thống 

nhất, liên thông giữa các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Bộ Nội vụ 

đã ban hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp 

lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên 

ngành văn thư; đồng thời chủ động rà soát và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về 

 
1 Bộ Nội vụ đã hoàn thiện Tờ trình Chính phủ (số 25/TTr-BNV ngày 14/6/2021), dự thảo Tờ trình Ban Cán sự đảng Chính phủ (số 69-

CV/BCSĐ ngày 14/6/2021). 
2 Nghị định số 47/2019/NĐ-CP; Nghị dịnh số 158/2018/NĐ-CP; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP; Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP; Nghị định số 62/2020/NĐ-CP; 

Nghị định số 106/2020/NĐ-CP; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP; Nghị định số 143/2020/NĐ-CP. 
3 Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ. 
4 Một số địa phương đã chủ động, tích cực triển khai các nội dung về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo các 

quy định mới của Chính phủ như: Ninh Thuận, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Bình, Sơn La, An Giang, 

Thừa Thiên Huế, Đắk Nông... Đã ban hành văn bản kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tư pháp như: Bắc Giang, Đắk Lắk, Bình Định, Tiền Giang, Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Nam Định, Quảng 

Trị, Quảng Ninh, Vĩnh Long, Lào Cai, Hải Dương… 



3 

 

việc bỏ quy định bắt buộc chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học trong công tác 

quản lý cán bộ, công chức, viên chức5. 

Triển khai thực hiện phân cấp triệt để trong công tác tuyển dụng, tổ chức thi 

nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức; nghiên cứu đổi mới nội dung, hình 

thức thi tuyển, thi nâng ngạch công chức. Tập trung hoàn thiện Đề án thống nhất 

kiểm định chất lượng đầu vào công chức; Chiến lược quốc gia thu hút và trọng dụng 

nhân tài; đẩy mạnh ứng dụng phần mềm thi tuyển và thi nâng ngạch công chức; tập 

trung nghiên cứu xây dựng dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên 

chức; tập trung thẩm định nhân sự trình Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ xem xét, cho ý kiến trước khi bổ nhiệm, bầu chức danh Lãnh đạo các bộ, 

ngành, địa phương theo quy định. 

Tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

101/2017/NĐ-CP theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lý, tổ chức các chương trình 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới phương thức dạy và học, 

khuyến khích hình thức trực tuyến, từ xa; sửa đổi quy định về chứng chỉ bồi dưỡng. 

Ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án đào tạo đội ngũ cán bộ cấp xã tại chỗ, kết hợp 

tăng cường tri thức trẻ trong phát triển bền vững khu vực biên giới. Tổ chức biên 

soạn chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 phù hợp với tình hình dịch Covid-19. 

Các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm siết chặt 

kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và 

củng cố niềm tin của nhân dân theo quy định tại Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước các cấp. Việc tiếp nhận, sử 

dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, nâng bậc lương, bổ 

nhiệm ngạch, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, đánh giá, khen thưởng, 

kỷ luật từng bước đi vào nền nếp. 

3. Về xây dựng chính quyền địa phương, địa giới hành chính 

Đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng bầu cử Quốc gia 

hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn 

biến phức tạp. Bộ đã chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ 

Chí Minh, thành phố Đà Nẵng tham mưu cho Chính phủ tổ chức triển khai mô hình 

chính quyền đô thị tại 3 thành phố theo Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV bảo đảm 

kịp thời, ổn định để triển khai công tác bầu cử theo chỉ đạo của Trung ương. Tham 

mưu cho Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt điều chỉnh địa giới 

hành chính, thành lập đơn vị hành chính của một số địa phương. Tổ chức đánh giá, 

chuẩn bị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 về sắp xếp các 

đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021, Nghị quyết 

 
5 Bộ đã tham mưu, đề xuất bỏ chứng chỉ ngoại ngữ của 74 ngạch công chức và 155 chức danh nghề nghiệp viên 

chức; bỏ chứng chỉ tin học của 74 ngạch công chức và 142 chức danh nghề nghiệp viên chức; giảm 17 chứng chỉ 

theo tiêu chuẩn ngạch công chức và 87 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.  
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1211/2016/QH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính 

để có giải pháp phù hợp tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp trong 

giai đoạn 2021-2026 và nghiên cứu xây dựng đề án thí điểm sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp tỉnh. 

Sở Nội vụ đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương 

thực hiện tổ chức thành công cuộc bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, điển hình như: Hà Giang, Lào Cai, Yên 

Bái, Điện Biên, Bắc Giang, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Vĩnh Long, Hậu Giang, Trà 

Vinh, Bạc Liêu... Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh về thủ tục, quy trình bầu Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch UBND các cấp để kịp trình HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 

tại Kỳ họp thứ nhất; xây dựng chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính 

các cấp; tập trung triển khai sắp xếp, thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới, nâng 

cấp đô thị trong địa bàn theo quy định.  

4. Về chính sách tiền lương 

Trình Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách chính sách tiền 

lương; đồng thời tập trung nghiên cứu xây dựng quy định về chế độ tiền lương mới 

nhằm cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cải cách chính 

sách tiền lương tại Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII bảo đảm phù hợp với tình 

hình kinh tế, khả năng ngân sách, trình cấp có thẩm quyền để kịp thực hiện từ ngày 

01/7/2022. 

5. Về cải cách hành chính 

Thực hiện tốt các nhiệm vụ của cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo cải cách 

hành chính của Chính phủ; tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng 

kết Chương trình CCHC giai đoạn 2011 -2020, công bố Chỉ số cải cách hành 

chính năm 2020 (PAR INDEX 2020) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính 

năm 2020 (SIPAS 2020)6; xây dựng và trình Chính phủ xem xét, phê duyệt 

Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; ban hành Kế hoạch hoạt động 

năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. 

Bộ Nội vụ thường xuyên theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các bộ, ngành, địa 

phương triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính được giao, đặc biệt là việc tập trung 

vào việc cải cách chế độ công chức, công vụ, cải cách thủ tục hành chính; đồng thời 

ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ được phê duyệt tại Quyết định 

468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai xây dựng và để 

 
6 Theo kết quả công bố đã chỉ ra giá trị trung bình của Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các Bộ đạt 87.56%, 

tăng 1.93% so với năm 2019; các tỉnh đạt 83.72%, cao hơn 2.57% so với giá trị trung bình năm 2019; 58/63 địa 

phương và 15/17 bộ có tỷ lệ điểm đánh giá tăng so với năm 2019; 6/6 vùng kinh tế đều có giá trị trung bình Chỉ 

số CCHC đạt trên 80%, trong đó, dẫn đầu là vùng kinh tế Đông Nam Bộ, đạt 85.88%. Trong năm 2020 đã có nhiều 

sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong cải cách hành chính được thí điểm, nhân rộng và lan tỏa đến nhiều bộ, tỉnh; 

mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt 85.48%, cao nhất 

trong 4 năm gần đây. 
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trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai các đề án, dự án về cải cách hành 

chính như: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ  liệu quốc gia về cán bộ, công 

chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, Cơ sở dữ liệu tích hợp ngành Nội vụ, Hệ 

thống thông tinh báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

Các địa phương đã tích cực triển khai đánh giá, công bố kết quả Chỉ số cải 

cách hành chính năm 2020 của các sở, ngành, huyện; qua đó, tạo điều kiện cho các 

cơ quan, đơn vị rà soát, kịp thời ban hành các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế 

để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, điển hình như: Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà 

Giang, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hà Nam, 

Hòa Bình, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Phú Yên, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, 

Tây Ninh, Long An, Cần Thơ, Kiên Giang, Đồng Tháp, Cà Mau. 

III. CÔNG TÁC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

Triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về 

tín ngưỡng, tôn giáo; chấn chỉnh kịp thời các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn 

giáo, vi phạm pháp luật; tuyên truyền, vận động các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 

tham mưu tổ chức buổi gặp mặt của Chủ tịch nước với Trung ương Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam và buổi gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với các tổ chức, chức sắc, chức 

việc tôn giáo; tổ chức thăm, chúc mừng các tổ chức tôn giáo nhân dịp ngày lễ trọng 

như lễ Phật đản, lễ Phục sinh, tết Chol Chnam Thmay... Do vậy, tình hình tín ngưỡng, 

tôn giáo cơ bản ổn định, chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo tin tưởng vào sự lãnh 

đạo của Đảng, Nhà nước. Hướng dẫn các tổ chức tôn giáo thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19; tham gia ủng hộ “Qũy vắc - xin phòng Covid-19”; ban 

hành kịp thời văn bản yêu cầu tạm dừng các hoạt động sinh hoạt tôn giáo tập trung 

trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; tiến hành rà soát từng cơ sở thờ tự, đặc 

biệt là các điểm nhóm đăng ký sinh hoạt tôn giáo cấp cơ sở, hoạt động nhỏ, lẻ để 

thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. 

Ban (Phòng) Tôn giáo các địa phương đã bám sát chỉ đạo của cấp có thẩm 

quyền, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các 

địa phương kịp thời xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản 

về công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương; thực hiện tốt công tác tranh thủ, vận 

động chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo tham gia thực hiện các chủ trương, chính 

sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. 

IV. CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

Tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng Trung ương; Chỉ thị về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị 

quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; kịp thời hướng dẫn công tác xét khen thưởng 

trong về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026; khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục đổi mới quy 
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trình xét khen thưởng theo hướng đơn giản hoá thủ tục hành chính. Chủ động nghiên 

cứu đổi mới nội dung, phương pháp, quy trình nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng. 

Sở Nội vụ các địa phương đã chủ động tham mưu cho UBND cấp tỉnh ban 

hành Quyết định về việc tổ chức các Cụm, Khối thi đua của tỉnh năm 2021 và triển 

khai đăng ký thi đua của năm 2021; tiến hành tổng kết, khen thưởng kịp thời cho các 

tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

V.  CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ 

Tập trung hoàn thiện các Đề án: “Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước 

lĩnh vực văn thư, lưu trữ đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung thống nhất tài liệu điện 

tử của các cơ quan nhà nước”, “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ công cuộc 

đổi mới đất nước và phát triển kinh tế xã hội”; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương 

về nghiệp vụ kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ. Công 

tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ ở các bộ, ngành và địa phương tiếp tục được 

quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả. Đã tổ chức các cuộc triển lãm phát huy 

giá trị của tài liệu lưu trữ lịch sử được xã hội ghi nhận, đánh giá cao, như: Triển lãm 

tài liệu lưu trữ “Cung đình đón Tết”; triển lãm “Bầu cử Quốc hội - Ngày hội non 

sông”; triển lãm “Ba Đình - Lịch sử - Đổi mới và phát triển”; lựa chọn tài liệu, biên 

soạn bản thảo sách: Nguyễn Tất Thành - Hành trình tìm đường cứu nước phục vụ 

trưng bày hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW. 

VI. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC KHÁC 

1. Về công tác thanh niên 

Tập trung hướng dẫn triển khai Luật Thanh niên (sửa đổi); hoàn thiện dự thảo 

Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; tổng kết các 

Chương trình, Đề án phát triển thanh niên đến năm 2020 và đề xuất các nhiệm vụ, 

giải pháp giai đoạn 2021-2025 phù hợp với Chương trình hành động của Chính phủ 

và ngành Nội vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

2. Về quản lý hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức phi chính phủ 

Toàn ngành Nội vụ đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động của 

hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện như tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, phổ biến 

chính sách, pháp luật của nhà nước; hướng dẫn và triển khai kiểm tra việc thực hiện 

pháp luật. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang tập trung hoàn thiện Đề án sắp xếp các tổ chức 

quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; thực hiện việc thẩm định hồ sơ, xin 

ý kiến các bộ, ngành liên quan trình phê duyệt thành lập các Hội nghề nghiệp.  

3. Công tác chiến lược phát triển ngành và quy hoạch phát triển nguồn 

nhân lực ngành Nội vụ; cán bộ nữ và bình đẳng giới; dân vận, dân chủ  

Đã chú trọng đến công tác quy hoạch, phát triển nhân lực ngành Nội vụ theo 

hướng tinh thông, chuyên nghiệp, sáng tạo, đổi mới và hiệu quả; quan tâm đến công 

tác cán bộ nữ, bình đẳng giới để phát huy tốt vai trò, năng lực, trách nhiệm, cống 
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hiến của phụ nữ trong hệ thống chính trị. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện công tác dân 

vận chính quyền để góp phần đạt mục tiêu, đường lối của Đảng, Nhà nước đề ra và 

phát huy được quyền làm chủ chủ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra và pháp chế 

Công tác thanh tra, kiểm tra và pháp chế đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi 

nhận trong tham mưu rà soát, hoàn thiện, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các văn 

bản quy phạm pháp luật và chủ động nắm bắt tình hình để kịp thời tổ chức các cuộc 

thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; quan 

tâm hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành, góp phần quan trọng giúp cho công 

tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ ngày càng chặt chẽ, đúng quy định.  

5. Hoạt động đối ngoại, nghiên cứu khoa học và thông tin báo chí  

Quan tâm ứng dụng tốt công nghệ thông tin để đạt hiệu quả trong hoạt động 

đối ngoại được Đảng, Nhà nước giao trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức 

tạp toàn cầu. Công tác nghiên cứu khoa học tập trung vào định hướng của Nghị quyết 

đại hội XIII của Đảng về lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Nội vụ; sửa đổi, bổ sung 

quy chế hoạt động khoa học công nghệ của Bộ Nội vụ; nâng cao chất lượng hoạt 

động khoa học công nghệ, quản lý, giao, nghiệm thu dự án, đề án, đề tài khoa học 

theo đúng quy định.  

Toàn ngành Nội vụ đã tổ chức thực hiện tốt Quy chế phát ngôn và cung cấp 

thông tin cho báo chí, tổ chức họp báo định kỳ theo quy định; truyền thông bám sát 

nhiệm vụ chính trị, đúng định hướng, có hiệu quả.  

6. Công tác nội bộ  

Các mặt công tác nội bộ đặc biệt được chú trọng, nhất là việc triển khai rà soát 

các quy định, quy chế để bổ sung, thay thế, hoàn thiện cho phù hợp với tình hình 

thực tiễn như quy chế làm việc, quy định văn hoá ứng xử, lề lối, tác phong làm việc...; 

tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức và hiệu quả thực thi nhiệm vụ chuyên môn.  

(Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Phụ lục 3 kèm theo) 

VII. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Về ưu điểm 

Ngay từ những ngày đầu năm, Bộ Nội vụ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt có 

trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên nguồn lực để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII 

của Đảng và các Nghị quyết của Chính phủ đối với các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Nội 

vụ. Trong đó, tập trung cao độ rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện thể chế 

quản lý nhà nước về lĩnh vực Nội vụ bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông với 

các quy định của Đảng. Thông đó, bước đầu khắc phục được mốt số bất cập trong 

công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, chính quyền 

địa phương và địa giới hành chính. Toàn ngành Nội vụ đã hoàn thành tốt các nhiệm 

vụ được cấp thẩm quyền giao, đặc biệt là làm tốt nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội 
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khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo phân công của Hội 

đồng Bầu cử quốc và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ;  chủ động rà soát, cắt giảm 

chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức 

được dư luận đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý của Bộ được 

quan tâm, đầu tư có trọng tâm, trong điểm và bước đầu đáp ứng được yêu cầu về 

chuyển đổi số của ngành Nội vụ. 

Tóm lại ngành Nội vụ cơ bản đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ quan trọng 

được cấp có thẩm quyền giao bảo đảm tiến độ và chất lượng văn bản, đề án từng 

bước được nâng lên.  

2. Một số khó khăn, tồn tại, hạn chế 

Bên cạch những kết quả nêu trên, Bộ, ngành Nội vụ cũng cần nghiêm túc 

nhìn nhận, đánh giá và kiểm điểm để rút kinh nghiệm sâu sắc về những tồn tại, 

hạn chế để đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục kịp thời trong 6 tháng 

cuối năm 2021 đó là: 

- Một số bộ quản lý công chức, viên chức chuyên ngành chưa kịp thời ban 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về tiêu chuẩn chức danh công 

chức chuyên ngành, chức danh nghề nghiệp viên chức trong đơn vị sự nghiệp 

công lập. Đặc biệt là Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế chậm sửa đổi định mức 

học sinh/lớp, giáo viên/lớp tại các bậc học; định mức viên chức y tế/giường bệnh, 

viên chức y tế/dân số theo tinh thần Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 

của Chính phủ làm cơ sở để bố trí biên chế, số người làm việc trong các đơn vị sự 

nghiệp bảo đảm khoa học, sát với thực tế. 

- Người đứng đầu các bộ, ngành và địa phương chưa tập trung chỉ đạo quyết 

liệt việc xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ 

chức hành chính và đơn vị sự nghiệp theo quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-

CP và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp 

huyện và đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm, chưa đạt được mục tiêu, yêu cầu của 

Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đề ra do Lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương 

chưa tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt. 

- Việc sử dụng biên chế công chức, viên được giao chưa hiệu quả; đánh giá, 

phân loại cán bộ, công chức, viên chức để đưa ra khỏi bộ máy những người có 

năng lực hạn chế, tinh thần, thái độ làm yếu kém chưa được các bộ, ngành và địa 

phương nghiêm túc thực hiện nên chưa đạt được mục tiêu, yêu cầu theo các Nghị 

quyết của Đảng đã đề ra. 

- Tinh giản biên chế tuy vượt chỉ tiêu giảm 10%, song chưa gắn với nâng cao 

chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Năng lực của đội ngũ 

cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. 
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- Công tác quản lý tín ngưỡng, tôn giáo ở chính quyền địa phương, nhất là cấp 

xã, phường có nơi chưa chặt chẽ, dẫn đến những ảnh hưởng không nhỏ trong phòng, 

chống dịch Covid-19 vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương 

khác. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021 - 2026 cá biệt có nơi còn để xảy ra những sai sót, cần rút kinh nghiệm. 

- Công tác phối hợp giữa bộ, ngành liên quan và các địa phương chưa đồng 

bộ, chặt chẽ, chưa thống nhất trong cách thức giải quyết nhiệm vụ theo yêu cầu. 

- Trật tự, kỷ cương hành chính ở một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm, qua 

kiểm tra, thanh tra công vụ còn phát hiện nhiều biểu hiện vi phạm cần phải được 

chấn chỉnh và khắc phục kịp thời. 

Trong những khó khăn, hạn chế nêu trên có những nguyên nhân chủ yếu sau: 

(1) Do tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến 

tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Khối lượng nhiệm vụ phát sinh nhiều và yêu cầu giải 

quyết gấp; thông tin phục vụ điều hành và thực thi nhiệm vụ đôi khi còn phân tán. 

Chưa có chế tài đủ mạnh để sàng lọc, tinh giản biên chế và chưa có cơ chế tạo động 

lực thu hút, gắn kết nguồn nhân lực chất lượng cao cống hiến trong khu vực công. 

(2) Công tác phối hợp giữa Bộ Nội vụ với các bộ, ngành, địa phương có mặt còn 

chưa chặt chẽ, thường xuyên. Nhận thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực, 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn 

hạn chế; tinh thần đổi mới tư duy, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm chưa có sự đột phá, 

vẫn còn thụ động, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.  

Phần II 

NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

I. PHƯƠNG HƯỚNG 

1. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế bảo đảm thống nhất, đồng bộ, công 

khai, minh bạch, gắn với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực thi pháp luật 

trên các lĩnh vực công tác của ngành Nội vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII 

của Đảng. 

2. Xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân chuyên nghiệp, hiện 

đại, quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; tăng 

cường năng lực phân tích, dự báo và đề xuất chính sách trên cơ sở nghiên cứu lý luận, 

tổng kết thực tiễn, lựa chọn mô hình mới, cách làm hay; đồng thời, tận dụng tối đa các 

cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tiếp tục tham mưu đổi mới tổ chức và 

hoạt động của Chính phủ đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia minh bạch, hiệu quả. 

3. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền và nâng cao hiệu quả phối hợp 

giữa các cơ quan, tổ chức; xác định rõ trách nhiệm giữa Chính phủ với các bộ, ngành; 

giữa Chính phủ và các bộ, ngành với chính quyền địa phương; khắc phục tình trạng 

chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; tiếp tục củng cố, hoàn thiện bộ máy 

chính quyền địa phương các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 phù hợp với từng địa bàn, 
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bảo đảm quản lý nhà nước thống nhất, đồng thời phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, 

tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị. 

4. Chăm lo xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Bộ, 

ngành Nội vụ có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín thực hiện tốt nhiệm vụ được 

giao; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao văn hóa công vụ gắn với 

tạo môi trường đổi mới, sáng tạo, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức của Bộ, 

ngành Nội vụ “đoàn kết, gương mẫu, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả”.  

5. Thực hiện đầy đủ các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đặc biệt là 

công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác quản lý công chức, viên chức, siết chặt kỷ 

cương, kỷ luật hành chính; đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các bộ, ngành 

và địa phương; đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành 

còn bất cập so với yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tập trung hoàn thiện Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) để trình Quốc hội 

khóa XV, Kỳ họp thứ hai thông qua vào tháng 10/2021. 

2. Tiếp tục tổ chức xây dựng Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị 

trấn, Luật Lưu trữ (sửa đổi). 

3. Tập trung hoàn thiện các văn bản, đề án đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2021 

4. Thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ trong Chương trình 

hành hành động của Bộ Nội vụ thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng trong năm 2021. 

5. Các bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc 

lĩnh vực nội vụ được cấp có thẩm quyền giao trong năm 2021 bảo đảm chất lượng, 

tiến độ; đồng thời duy trì và thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo của ngành Nội 

vụ để kịp thời tích hợp vào cơ sở dữ liệu báo cáo Quốc gia theo chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ. 

(Có Phụ lục 4 kèm theo) 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành 

động của Chính phủ, toàn ngành Nội vụ tập trung thực hiện đồng bộ, toàn diện các 

giải pháp để thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực quản lý nhà nước năm 2021, đặc biệt 

là lĩnh vực tổ chức bộ máy và công chức, viên chức. 

2. Tập trung chỉ đạo triển khai nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ 

của Bộ, ngành Nội vụ được giao, đặc biệt là xây dựng Chính phủ và chính quyền địa 

phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu 

lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;  tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công 

lập theo hướng tinh gọn, cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm, quản 

trị tiên tiến; phối hợp với các bộ, ngành tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ ban 



11 

 

hành danh mục dịch vụ công cơ bản, thiết yếu trong từng ngành, lĩnh vực để có cơ 

sở thực hiện xã hội hóa các loại hình dịch vụ công.  

3. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, 

dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực thi công vụ; chú trọng việc 

phát hiện, thu hút, trọng dụng người có tài năng trong hoạt động công vụ; đồng thời 

có cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những người không đáp ứng được yêu cầu công 

việc và vi phạm kỷ luật, đạo đức công vụ. 

4. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu 

quả việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập theo các Nghị định của Chính phủ, bảo đảm phù hợp với cơ cấu tổ chức của 

Chính phủ khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổng kết việc thực hiện tinh giản biên 

chế và đề xuất các giải pháp tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với nâng cao 

chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổng kết việc sắp xếp 

các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn, tổ dân phố giai đoạn 2019-2021; rà 

soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính các cấp làm 

cơ sở cho việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính các cấp trong giai đoạn 2021-2026. 

5. Tham mưu giúp Ban Chỉ đạo cải cách tiền lương xây dựng các nội dung cụ 

thể của chế độ tiền lương mới theo yêu cầu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội 

nghị Trung ương 7 Khóa XII để trình Chính phủ trình Bộ Chính trị thông qua. Đổi 

mới, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo 

tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm; xây dựng Đề án sáp nhập Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia. Triển khai Chương trình tổng 

thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; triển khai Đề án xác định 

Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối 

với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2021. 

6. Tiếp tục quán triệt, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo, chức 

sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo hoạt động theo đúng chủ trương, 

đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác đối ngoại về tôn 

giáo và tăng cường đấu tranh chống lợi dụng vấn đề về dân tộc, tôn giáo, nhân quyền; 

chủ động tham gia các diễn đàn quốc tế về tôn giáo. 

7. Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức các phong trào thi đua thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; hướng dẫn thực hiện hiệu quả 

Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; 

tăng cường quản lý hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ 

8. Thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực 

hành tiết kiệm chống lãng phí. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, 

giám sát, hậu kiểm trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, 

nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Bộ, ngành Nội vụ./.  

 


