
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số:           /UBND-TH1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vĩnh Phúc, ngày         tháng        năm 2020 

V/v tiếp tục thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp phòng 
     thuộc thẩm quyền quyết định bổ nhiệm của 
                 thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

 

  Kính gửi:      

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành;  

- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1039-

CV/TU ngày 07/11/2017 về việc thực hiện thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản 

lý cấp phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 80/QĐ-UBND 

ngày 16/01/2018 ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp 

phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo hướng 

dẫn tại của Bộ Nội vụ và có văn bản giao một số cơ quan, đơn vị tổ chức triển 

khai thi tuyển và bổ nhiệm theo quy định. 

Từ kết quả triển khai trong các năm 2018, 2019 của các cơ quan, đơn vị 

cho thấy việc thi tuyển lãnh đạo theo hình thức cạnh tranh là một chủ trương 

đúng đắn của Trung ương và của tỉnh, giúp tăng tính công khai, minh bạch, bình 

đẳng và nâng cao chất lượng bổ nhiệm lãnh đạo các cấp. Để tiếp tục triển khai 

chủ trương thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp phòng và tương đương năm 2020 

trên toàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 

và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Rà soát nhu cầu bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng và tương đương trong 

năm 2020, đề xuất ít nhất 01 vị trí lãnh đạo còn thiếu của cơ quan, đơn vị để 

thực hiện thí điểm thi tuyển và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 28/02/2020 để 

tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ tổ chức thi tuyển theo 

Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh (Khuyến khích các cơ quan, đơn vị đã tổ chức thi tuyển 

năm 2018, 2019 tiếp tục đề xuất việc thi tuyển lãnh đạo năm 2020).  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cần 

thiết để bổ nhiệm người trúng tuyển theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ, 

công chức, viên chức và báo cáo về kết quả tổ chức kỳ thi tuyển về Sở Nội vụ 

để tổng hợp, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền. 



2. Đề nghị các huyện, thành ủy: Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện 

thí điểm thi tuyển để bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng và tương đương của Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố theo thẩm quyền.  

3. Sở Nội vụ: 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát nhu cầu bổ nhiệm lãnh 

đạo cấp phòng và tương đương và tổng hợp danh sách, số lượng các vị trí thi tuyển, 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ tổ chức thí điểm thi tuyển. 

- Thẩm định dự thảo Kế hoạch thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp phòng 

và tương đương của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố trước khi các đơn vị tổ chức thực hiện. Phối hợp giải quyết những vấn đề 

vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai hoặc báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh theo quy định.  

- Hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Ủy 

ban nhân dân tỉnh tại văn bản này, tổng hợp báo cáo theo quy định. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm 

túc thực hiện các nội dung trên./. 

Nơi nhận:  
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Sở Nội vụ; 

- Như trên; 

- Các huyện, thành uỷ (p/hợp); 

- Lưu VT, TH1.        

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Duy Thành 
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