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BÁO CÁO 

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

 về thực hiện chính sách cử tuyển  

Thực hiện Công văn số 1447/UBDT-PC ngày 05/9/2022 của Ủy ban Dân tộc 

về việc báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chính sách cử tuyể; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk báo cáo kết quả như sau: 

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT 

1. Công tác ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện 

a) Đánh giá tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản; tính thống nhất, 

đồng bộ, khả thi của văn bản.  

Xác định theo dõi tình hình thi hành pháp luật về thực hiện chính sách cử 

tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số là góp phần triển khai thực hiện có 

hiệu quả Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ; Nghị định 

số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 141/2020/NĐ-

CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh 

viên dân tộc thiểu số. Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời triển khai các văn 

bản chỉ đạo thực hiện chính sách cử tuyển trên địa bàn tỉnh thông qua các hoạt động 

quán triệt, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát công tác thi hành pháp luật; đồng thời 

ban hành văn bản phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên 

địa bàn tỉnh, cụ thể: 

- Kế hoạch số 11816/KH-UBND ngày 31/12/2020 về theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2021. 

- Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 ban hành Kế hoạch theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2022. 

- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 ban hành Quy chế phối 

hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

- Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 về việc phê duyệt chỉ tiêu và 

kế hoạch xét tuyển công chức năm 2022 đối với người được cử đi học theo chế độ 

cử tuyển sau khi tốt nghiệp. 
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b) Kết quả đạt được:  

Qua rà soát, năm 2021 và năm 2022, tỉnh Đắk Lắk không đăng ký chế độ cử 

tuyển. Tuy nhiên, trong năm 2022, để đảm bảo chính sách đối với người được đào 

tạo theo chế độ cử tuyển, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa 

phương rà soát vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế và nhu cầu sử dụng công chức để 

đăng ký chỉ tiêu xét tuyển công chức. Tổng chỉ tiêu cần tuyển năm 2022 là 16 chỉ 

tiêu. Hiện nay, tỉnh đã có quyết định tuyển dụng đối với 16 người được đào tạo theo 

chế độ cử tuyển, đạt 100% kế hoạch.  

2. Tình hình bảo đảm điều kiện thực hiện chính sách, pháp luật về công 

tác cử tuyển 

a) Đánh giá về tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp của công tác tập huấn chính 

sách, pháp luật: Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa 

phương triển khai thực hiện Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của 

Chính phủ; chỉ đạo cơ quan báo, đài thường xuyên thông tin, tuyên truyền Nghị định 

số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ trên báo chí, trên sóng truyền 

thanh truyền hình, cổng thông tin điện tử… để cán bộ, công chức, viên chức và toàn 

thể Nhân dân tiếp cận và hiểu rõ về Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 

của Chính phủ. Do đó, trong năm 2021 - 2022, tỉnh Đắk Lắk không tổ chức tập huấn 

về chính sách cử tuyển. 

b) Đánh giá về sự phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về biên chế, 

kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện chính sách: Hiện nay, tổ chức bộ máy thực hiện 

công tác theo dõi chính sách cử tuyển ở cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk đã và đang sử dụng bộ máy quản lý hiện có, thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm. 

c) Đánh giá chung về tình hình bảo đảm điều kiện thực hiện chính sách, pháp 

luật: Hàng năm, tỉnh Đắk Lắk đều bố trí kinh phí để cải tạo, nâng cấp, sữa chữa cơ 

sở vật chất, trụ sở làm việc của các cơ quan được giao thực hiện theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật, góp phần bảo đảm cho việc thi hành Nghị định số 141/2020/NĐ-

CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ. 

3. Tình hình tuân thủ chính sách pháp luật về công tác cử tuyển 

a) Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật của cơ quan nhà nước và người 

có thẩm quyền, trọng tâm là về đối tượng, phân bổ chỉ tiêu, thực hiện quy trình cử 

tuyển (qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị): Thực 

hiện đúng quy định tại Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính 

phủ. Từ ngày 01/01/2021 đến nay, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, 

kiến nghị của Nhân dân về thực hiện chính sách cử tuyển trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; 
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đặc biệt là về đối tượng, chỉ tiêu phân bổ, quy trình cử tuyển, tuyển dụng sinh viên 

cử tuyển đã tốt nghiệp. 

b) Tình hình tuân thủ chính sách của tổ chức, cá nhân: Thực hiện đúng hướng 

dẫn, quy định của pháp luật; không có vụ việc vi phạm pháp luật trong quá trình thực 

hiện chính sách cử tuyển. 

c) Đánh giá về tình hình tuân thủ chính sách, pháp luật: Đảm bảo chính xác, 

thống nhất, minh bạch và công bằng. 

II. ĐỀ XUẤT 

Để công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chính sách cử tuyển trong 

thời gian tới được thống nhất và đạt hiệu quả cao, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk   

đề nghị Ủy ban Dân tộc một số nội dung sau: 

- Ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách cử tuyển 

nhằm tạo hành lang pháp lý để thực hiện đầy đủ, toàn diện chính sách cử tuyển. 

- Tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho công chức 

theo dõi, thi hành pháp luật về chính sách cử tuyển. 

- Phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng cơ chế đảm bảo 

người đi học theo chế độ cử tuyển được xét tuyển và bố trí việc làm sau khi tốt 

nghiệp, tránh tình trạng nhiều sinh viên dân tộc thiểu số được đi học theo chế độ cử 

tuyển nhưng sau khi ra trường không thể bố trí việc làm, ngành nghề phù hợp. 

Trên đây là báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về thực hiện 

chính sách cử tuyển; Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk báo cáo Ủy ban Dân tộc theo 

quy định./. 

Nơi nhận:                                 
- Ủy ban Dan tộc; 

- Thường trực Tỉnh ủy,               (để báo cáo) 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Dân tộc; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm CN&CTTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, NC (Vk. 07b). 

                                                                                                                                                            
 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Văn Cảnh 
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