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BÁO CÁO 

Kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và  

Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII   

 

  

Thực hiện Công văn số 4469/UBND-KTTH ngày 19/10/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc báo cáo đánh giá tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2019; 

mục tiêu nhiệm vụ năm 2020; Kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 

4 (khóa XII) và 02 năm thực hiện Nghị quyết 18 và 19/NQ-TW và văn bản số 

3560/SNV-TCBM ngày 24/10/2019 của Sở Nội vụ, 

Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam báo cáo như sau:  

I. Kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị 

quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII năm 2019. 

1. Công tác triển khai học tập, quán triệt: Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của 

Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp 

việc của Huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho toàn thể cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, ban ngành, Mặt trận- Đoàn thể 

huyện, ngoài ra các cơ quan, đơn vị còn tổ chức quán triệt đến cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động thông qua các cuộc sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan. 

Qua học tập, nghiên cứu  các Nghị quyết giúp cán bộ, công chức, viên chức trên 

địa bàn huyện nhận thức đầy đủ, đúng đắn, nắm bắt và đồng tình nhất trí cao 

những nội dung cốt lõi, những điểm mới về việc thực hiện các Nghị quyết. 

2. Việc cụ thể hóa văn bản cấp trên: Trên cơ sở Kế hoạch số 130-

KH/HU ngày 04/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc thực hiện 

Kế hoạch số 92 -KH/HU và Chương trình hành động số 181-CTr/TU của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và 

Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi 

mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của 

các đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng Kế hoạch số 

75/KH-UBND tổ chức thực hiện. 

II. Đánh giá kết quả đạt được. 

1. Kết quả đạt được. 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Huyện 

ủy ban hành, Ủy ban nhân dân huyện đã tăng cường chỉ đạo các cơ quan có liên 

quan thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ so với tiến độ theo Kế hoạch số 75/KH-

UBND đề ra, kết quả đạt được sau 02 năm, cụ thể như sau: 
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- Thành lập Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện và đi vào hoạt động 

kể từ 01/8/2018, trên cơ sở hợp nhất Văn phòng HĐND - UBND huyện và Văn 

phòng huyện ủy, chuyển chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực Y tế, Dân tộc 

vào Văn phòng;  

- Tiếp nhận Trung tâm phát triển quỹ đất Ninh Thuận chi nhánh Ninh 

Phước từ Sở Tài nguyên và Môi trường, thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất 

huyện Thuận Nam đi vào hoạt động từ 01/8/2018.  

- Hoàn thiện quy trình bổ nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy 

kiêm Chánh Thanh tra huyện đối với ông Hồ Văn Về. 

- Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện, trên cơ 

sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện và Đài Truyền thanh huyện, 

ngày 01/01/2019 Trung tâm đã đi vào hoạt động.  

- Thực hiện xong việc thí điểm thành lập Trường Tiểu học - Trung học cơ 

sở Phước Nam và Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Nhị Hà đi vào hoạt động 

đầu năm học 2019-2020 và đã thực hiện xong việc tuyển dụng 108 viên chức 

ngành giáo dục đảm bảo đúng quy trình theo quy định tại Nghị định số 

161/2018/ NĐ-CP của Chính phủ và kế hoạch đề ra.  

- Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan triển khai thực hiện 

các bước quy trình để cũng cố, kiện toàn các chức danh lãnh đạo đối với Trung 

tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện, Trung Tâm Phát triển quỹ đất, 

dự kiến hoàn thành trong năm 2019; đồng thời xây dựng kế hoạch xét tuyển viên 

chức Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh huyện sau khi UBND tỉnh 

phê duyệt Đề án Vị trí việc làm đảm bảo đúng quy trình theo quy định tại Nghị 

định số 161/2018/ NĐ-CP của Chính phủ. 

2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. 

- Hiện nay tỉnh chưa có hướng dẫn về việc chuyển biên chế cán bộ, công 

chức Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện sang Khối Huyện ủy để quản lý. 

- Trung ương, tỉnh chưa ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện 

việc sáp nhập, hợp nhất gây khó khăn trong quá trình thực hiện. 

3. Nhiệm vụ trong thời gian tới. 

- Tiếp tục thực hiện sắp xếp lại Trường học thuộc địa bàn quản lý đảm 

bảo tinh gọn, hạn chế đầu mối đến năm 2021. 

- Xây dựng Đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh và triển khai sắp xếp, tổ 

chức lại đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập các thôn chưa đủ tiêu chuẩn theo 

quy định. 

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành trong việc tiếp nhận, hợp nhất, sáp 

nhập, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh trên địa bàn huyện. 

III. Đề xuất, kiến nghị. 

Ủy ban nhân dân tỉnh sớm kiến nghị Trung ương ban hành các văn bản 

hướng dẫn về quy chế hoạt động, quy định chức năng các phòng ban, phụ cấp 
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chức vụ đối với các trường hợp do sáp nhập, hợp nhất để Ủy ban nhân huyện có 

sơ sở thực hiện. 

Trên đây là báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW 

và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII năm 2019 

trên địa bàn huyện Thuận Nam./. 

(đính kèm 04 phụ lục) 

 

 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Sở Nội vụ (Báo cáo); 

- TT huyện ủy (Báo cáo);                                                                               

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Lê  Huyền 

 

 

 


		2019-11-07T21:20:43+0700


		2019-11-07T21:39:44+0700


		2019-11-07T21:40:07+0700


		2019-11-07T21:41:48+0700




