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 Kính gửi:  

   - Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; 

   - Sở Nội vụ Hà Tĩnh; 

   - Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang. 

 

Thực hiện Công văn số 3450/UBND-NC2 ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh 

về việc tham mưu sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Kế hoạch số 42-

KH/HU ngày 28/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang về Sơ kết 05 

năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 

thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, sau khi rà soát UBND 

huyện Vũ Quang báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. TỔ CHỨC, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, 

sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 

quả”; tiếp tục thực hiện Kết luận số 05-KL/TU, ngày 29/6/2016 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về “một số chủ trương nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh 

đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 

của các cơ quan, đơn vị”; Chương trình hành động số 920-CTr/TU, ngày 

31/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18; Kế hoạch 

số 97-KH/TU, ngày 23/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, 

tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII 

của Đảng, Ủy ban nhân dân huyện đã phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tham 

mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chương trình hành động số 14-

CTr/HU Thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của Huyện ủy Vũ Quang; Kế 

hoạch số 01/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết 18,19 về triển khai 

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tiếp tục đổi mới, 

sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 

quả; Đề án của Huyện ủy Vũ Quang về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và các 

Đề án của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 

của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). 

UBND huyện đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức các hội 

nghị quán triệt, học tập Nghị quyết cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn. Ngoài ra, UBND huyện còn tổ chức tuyên truyền qua các hình 
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thức khác như: Lồng ghép trong các cuộc họp giao ban quý, sơ kết, tổng kết các 

chương trình, mục tiêu v.v. nhằm đưa Nghị quyết đến gần cuộc sống nhân dân hơn. 

Bên cạnh đó, UBND huyện đã xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể 

như: Kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021; Chương trình CCHC giai 

đoạn 2016-2020; Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hằng năm; Đề án nâng cao năng lực 

hiệu quả hoạt động của UBND huyện… 

Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức 

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập 

theo Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính 

phủ. Trên cơ sở ý kiến nhất trí của Ban Thường vụ Huyện ủy (tại cuộc họp ngày 

11/01/2021) về Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn 

và các đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân huyện đã đề nghị Sở Nội vụ 

thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án. 

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ, 

UBND huyện đã kịp thời ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng 

chuyên môn, đơn vị sự nghiệp theo đúng quy định; rà soát chức năng, nhiệm vụ 

của các đơn vị có tính chất tương đồng để đề xuất việc sáp nhập, hợp nhất một số 

đơn vị sự nghiệp. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

1. Về thực hiện các mục tiêu cụ thể 

1.1. Đối với các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện 

Đến thời điểm hiện nay UBND huyện chưa thực hiện sắp xếp các cơ quan 

chuyên môn cấp huyện. 

1.2. Đối với các đơn vị sự nghiệp 

a) Sự nghiệp Y tế 

Thực hiện Kết luận số 73-KL/TU ngày 05/7/2018 về Đề án sắp xếp, tinh 

giản bộ máy, biên chế, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động ngành Y tế Hà Tĩnh; 

Kết luận số 92-KL/TU ngày 03/10/2018 về một số vấn đề tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết số 18 và Nghị quyết số 19; Nghị quyết số 94/2018/NQ-HĐND ngày 

18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ 

chức bộ máy, tinh giản biên chế ngành y tế Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm 

tiếp theo; Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 04/6/2018 về triển khai Chương trình 

hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 18 và 

Nghị quyết số 19; Kế hoạch số 308/KH-UBND ngày 19/9/2008 về triển khai Nghị 

quyết số 94/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Văn bản số 6151/UBND-KGVX 

ngày 05/10/2018 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND, Việc 

sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế của huyện thực hiện 

theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, đảm bảo hiệu quả trong hoạt động cung ứng 

dịch vụ y tế cho nhân dân, cơ bản đáp ứng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 

sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.  

Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang đã thành lập Trung tâm Y tế huyện trên 

cơ sở sáp nhập Trạm y tế cấp xã, Trung tâm Y tế Dự phòng huyện với Trung tâm 

Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Bệnh viện đa khoa huyện. Theo đó, đã giảm 02 

đơn vị sự nghiệp Y tế tuyến huyện (từ 03 đơn vị gồm: Bệnh viện Đa khoa huyện, 
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Trung tâm Dân số - KHHGĐ, TTYT dự phòng, sau sáp nhập còn 01 Trung tâm Y 

tế huyện); Giảm được 01 phòng tại Trung tâm y tế dự phòng; Giảm được 01 khoa 

tại trung tâm y tế dự phòng, Nâng cấp Phòng khám đa khoa Đức Lĩnh thành “cơ sở 

II trung tâm Y tế huyện Vũ Quang”.  

Sáp nhập trạm Y tế Hương Điền và trạm Y tế Sơn Thọ thành trạm Y tế Thọ 

Điền; sáp nhập trạm Y tế Hương Quang và trạm Y tế Hương Thọ thành trạm Y tế 

Quang Thọ giảm được 02 Trạm Y tế xã; giảm 02 cấp trưởng. Hiện nay trên địa bàn 

có 10 Trạm Y tế xã, thị trấn/10 đơn vị cấp xã. 

Chuyển chức năng, nhiệm vụ công tác y tế trường học, công tác Dân số - 

KHHGĐ về Trạm Y tế các xã, thị trấn 

Sau sáp nhập, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Y tế rà soát, sắp xếp lại 

nhằm mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp 

công lập, giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy tổ chức, sử dụng hiệu quả nguồn nhân 

lực, tạo thuận lợi trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. 

b) Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng 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 gắn với việc thực hiện Đề án “phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học 

cơ sở đến năm 2025 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND 

ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh 

đến năm 2025 và những năm tiếp theo; UBND huyện đã tiến hành sáp nhập trường 

TH Sơn Thọ với THCS Sơn Thọ (thành 01 trường có 02 điểm trường); Sáp nhập 

trường TH Hương Thọ với trường THCS Quang Thọ (thành 01 trường có 02 điểm 

trường) và thành lập mới trường TH&THCS Đức Lĩnh (01 trường có 02 điểm 

trường) trên cơ sở sáp nhập điểm lẻ của trường tiểu học Đức Lĩnh và điểm lẻ của 

trường THCS Bồng Lĩnh ở thôn Bình Phong xã Đức Lĩnh. Sau khi thành lập, sáp 

nhập, tại huyện có 29 trường học (12 trường mầm non, 10 trường tiểu học, 4 

trường THCS và 3 trường liên cấp TH&THCS), giảm 01 trường so với thời điểm 

trước khi thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW. Theo đó, đã giảm được 01 Hiệu 

trưởng và 01 nhân viên kế toán theo quy định. 

c) Lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao 

Thực hiện Văn bản số 5961/UBND-NC1 ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh về 

hợp nhất Đài Truyền thanh - Truyền hình với Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể 

thao và Du lịch huyện, thành phố, thị xã, UBND huyện đã thành lập Trung tâm 

Văn hóa - Truyền thông huyện trên cơ sở hợp nhất Đài Truyền thanh - Truyền hình 

với Trung tâm Văn hóa thông tin, thể thao và du lịch huyện. Theo đó, đã giảm 

được 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện; giảm 01 vị trí Giám đốc; quy định lại 

vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp xếp lại bộ máy, biên chế của 

Trung tâm. 

d) Lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác 

- Đổi tên Ban A xây dựng huyện thành Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện.  
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Hiện đang từng bước thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về việc hợp nhất 

chức năng, nhiệm vụ của Ban chuyên trách Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công 

trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang vào Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện theo Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

- Chuyển Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện về Sở Tài nguyên - 

Môi trường quản lý. 

đ) Các tổ chức Hội 

 Thực hiện Thông báo số 677-TB/TU ngày 20/7/2018 về việc sắp xếp, tổ 

chức các tổ chức hội quần chúng đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh. Trong thời 

gian qua UBND huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động, giải thích để các cán 

bộ, hội viên hiểu rõ chủ trương, mục đích việc hợp nhất các tổ chức hội có chức 

năng, nhiệm vụ tương đồng theo quy định. Việc sáp nhập hội đã đảm bảo mục tiêu 

chăm lo, bảo vệ quyền lợi, nghĩa vụ chính đáng của hội viên ngày càng tốt hơn; 

không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ của các hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 

động của tổ chức hội; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý Nhà nước đối 

với các tổ chức hội.  

Ở cấp xã đã tiến hành hợp nhất 4 tổ chức Hội gồm: Hội Chữ thập đỏ, Hội 

Người mù, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi, Hội Nạn nhân chất độc Da 

cam/Đioxin thành 01 tổ chức Hội; hợp nhất Hội Khuyến học và Hội Cựu giáo chức 

thành 01 tổ chức Hội; 

Ở cấp huyện đã tiến hành hợp nhất Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức 

thành một tổ chức hội; Nhất thể hóa chức danh Chủ tịch ở các Hội Người mù - Nạn 

nhân chất độc da cam điôxin - Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi. 

- Đối với UBND cấp xã 

Huyện Vũ Quang có 12 đơn vị hành chính cấp xã; đã thực hiện sắp xếp 04 

đơn vị thành 02 đơn vị, giảm 02 đơn vị. Theo đó, tổng số đơn vị hành chính cấp xã 

hiện nay còn 10 đơn vị. Cụ thể sáp nhập xã Hương Quang với xã Hương Thọ thành 

xã Quang Thọ, sáp nhập xã Hương Điền với xã Sơn Thọ thành xã Thọ Điền. 

Số cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách đã giảm so với 

trước khi sắp xếp: 26 cán bộ, 32 công chức cấp xã và 77 người hoạt động không 

chuyên trách. 

- Đối với các thôn, tổ dân phố  

+ Kết quả rà soát, sắp xếp các thôn, tổ dân phố 

Từ năm 2017 đến nay, huyện Vũ Quang đã chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị 

trấn sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố theo quy định. Tổng số thôn, tổ dân 

phố hiện nay là 79  thôn, tổ dân phố. 

Việc bố trí người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố theo quy 

định hiện hành, 100% các xã, thị trấn bố trí người hoạt động không chuyên trách 

thôn, tổ dân phố đảm bảo đúng quy định theo Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh. 

Kết quả tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 

của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 39/NQ-HÐND của HÐND tỉnh về Kế hoạch 

tinh giản biên chế công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2016-2021: 
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Từ năm 2016 - 2022 toàn huyện đã giải quyết tinh giản biên chế theo các hình thức 

nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay theo các quy định của Chính phủ đối với 05 

công chức và 18 viên chức. 

3. Về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 

3.1. Về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chung 

UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan tập trung rà soát, 

sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức của hệ thống chính trị 

gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức.  

Thực hiện nghiêm chế độ cho thôi việc hoặc thay thế những người hạn chế 

về năng lực, không đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của chức danh, không hoàn thành 

nhiệm vụ được giao. Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật 

kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức. 

Thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ, ứng dụng CNTT; đẩy mạnh xây 

dựng chính quyền điện tử tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. 

3.2. Về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể 

- Thực hiện rà soát, điều chỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động 

của chính quyền địa phương, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải 

cách thủ tục hành chính theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên 

nghiệp; tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình trung tâm hành chính công, cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông ở các cấp. 

- Rà soát, sắp xếp tổ chức bên trong của các đơn vị sự nghiệp theo hướng 

tinh gọn đầu mối. 

- Thực hiện nghiêm, thống nhất việc khoán chi phụ cấp cho người hoạt động 

không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố. 

4. Đánh giá 

4.1. Đánh giá chung 

UBND huyện Vũ Quang đã bám sát nội dung Nghị quyết, Kế hoạch của 

Trung ương, Chương trình hành động của tỉnh, huyện để triển khai thực hiện Nghị 

quyết với quyết tâm cao, tích cực, chủ động, thực hiện có trọng tâm trọng điểm, có 

lộ trình phù hợp, bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định, đảm bảo tiến độ 

đề ra.  

Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết được 

Huyện ủy, UBND huyện đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sâu sát đến tất cả các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn, do vậy quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết ở các cấp đảm 

bảo nghiêm túc, chặt chẽ, đúng định hướng.  

Công tác quản lý tổ chức bộ máy đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Huyện 

ủy và sự quản lý chặt chẽ của UBND huyện. Việc xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy 

các cơ quan hành chính của huyện đã căn cứ vào các quy định của Chính phủ, các 

Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và thực tiễn của địa phương, do 

đó tổ chức bộ máy cơ bản phù hợp, hoạt động hiệu quả.  

Tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan, đơn vị được sắp xếp theo hướng tinh 

gọn, giảm đầu mối; chức năng, nhiệm vụ được rà soát, điều chỉnh đảm bảo hợp lý, 
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khắc phục được tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực 

quản lý. Một số đơn vị sự nghiệp công lập đã được sắp xếp với mô hình hợp lý 

hơn, việc thực hiện cơ chế tự chủ bước đầu đã có kết quả tích cực.  

Thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức; 

tinh giản biên chế.  

Công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức được thực 

hiện đảm bảo đúng quy định theo hướng đề cao trách nhiệm của cấp có thẩm 

quyền; xem xét, quyết định trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện và kết quả công việc. 

Các cơ quan, đơn vị sử dụng biên chế tiết kiệm, hiệu quả; xây dựng, bố trí sắp xếp 

đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ 

được giao, đồng thời phát huy được năng lực của công chức, viên chức và người 

lao động trong công việc.  

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị 

quyết của Trung ương, của Tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, việc sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp xã tác động trực tiếp về giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy, 

khắc phục cơ bản tình trạng quản lý manh mún, dàn trải, phổ biến ở đơn vị hành 

chính cấp xã hiện nay.  

Sắp xếp, giảm đầu mối chính quyền cơ sở tạo điều kiện về nguồn lực thúc 

đẩy ứng dụng khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện mô hình chính 

quyền điện tử, thực hiện hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công của chính 

quyền cấp xã; góp phần phát huy nguồn lực thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương 

phát triển, nâng cao đời sống nhân dân. Đồng thời do yêu cầu quản lý đơn vị hành 

chính cấp xã sau khi sắp xếp tăng về dân số, diện tích; đa dạng về ngành nghề sản 

xuất đòi hỏi cán bộ, công chức cấp xã nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng 

yêu cầu, là động lực để nâng cao chất lượng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ 

thống chính trị ở cơ sở. Các khu dân cư sau sắp xếp, sáp nhập cơ bản đảm bảo tiêu 

chuẩn về quy mô, số hộ dân cư theo quy định; người hoạt động không chuyên 

trách ở khu dân cư sau sắp xếp được kiện toàn, thực hiện tốt chức năng tự quản ở 

khu dân cư.  

 4.2. Đánh giá ưu điểm; hạn chế, khó khăn, vướng mắc 

 4.2.1. Ưu điểm 

 - Công tác tổ chức, hoạt động của các hội trên địa bàn huyện được đảm bảo 

và đạt được những kết quả thiết thực; hầu hết đội ngũ lãnh đạo hội và hội viên 

nhiệt tình, trách nhiệm với công tác hội. Trong quá trình hoạt động, các hội luôn 

chấp hành tốt chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật, Điều lệ hội được cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và cho phép thực hiện; luôn quan tâm 

công tác xây dựng và phát triển hội viên, giúp đỡ các hội viên phát triển kinh tế, 

nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Sự phối hợp giữa Mặt trận, các đoàn thể 

chính trị - xã hội, các cơ quan, ban, ngành và các hội quần chúng có chuyển biến 

đáng kể trong việc tuyên truyền vận động Nhân dân hưởng ứng và thực hiện đường 

lối, chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của 

Nhân dân, góp phần cũng cố khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành các chỉ tiêu 

kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của huyện nhà trong thời gian qua. 
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- Tổ chức bộ máy của các xã, thị trấn  từng bước được đổi mới, sắp xếp, kiện 

toàn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động 

của bộ máy; qua đó thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và công 

cuộc xây dựng nông thôn mới; góp phần tiết kiệm chi ngân sách; 

- Lựa chọn được những cán bộ ưu tú, đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo, chỉ 

đạo cũng như thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tốt hơn. 

4.2.2. Khó khăn, vướng mắc 

Số đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên còn ít, do điều 

kiện kinh tế - xã hội ở các địa phương còn khó khăn nên khả năng thực hiện xã hội 

hóa một số dịch vụ còn hạn chế.  

Biên chế công chức của huyện được cấp có thẩm quyền giao hàng năm còn 

thấp, chưa đáp ứng đủ nhu cầu; chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc trong đa 

số các đơn vị sự nghiệp công lập được giao thấp, chưa đảm bảo theo định mức tối 

thiểu, các đơn vị còn thiếu nhân lực so với yêu cầu nhiệm vụ (nhất là trong lĩnh 

vực y tế và giáo dục) do đó việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế còn gặp 

nhiều khó khăn.  

Việc bố trí sắp xếp hợp lý công chức chuyên môn ở đơn vị hành chính sau 

khi sáp nhập, thực hiện tinh giản biên chế cán bộ, công chức cấp xã theo quy định 

gặp nhiều khó khăn do số lượng cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị 

hành chính, đồng thời việc bố trí Công an chính quy xã, thực hiện số lượng cán bộ, 

công chức theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP làm tăng số lượng cán bộ, công chức 

cấp xã dôi dư.  

Việc sáp nhập các trường liên cấp bậc TH&THCS (hoặc thành lập mới trường 

TH&THCS) nhưng chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về cơ chế vận hành, về việc sử 

dụng đội ngũ biên chế hành chính giữa 2 cấp học, về việc bố trí giáo viên dạy liên cấp 

gắn với các chế độ phụ cấp ưu đãi nghề, ... dẫn đến có sự lúng túng trong quá trình 

hoạt động. 

4.3. Nguyên nhân 

Quy định số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách 

theo Nghị quyết 156/2019/NQ-HĐND của tỉnh giảm so với Nghị định số 

34/2019/NĐ-CP của Chính phủ và cùng lúc thực hiện Đề án bố trí Công an chính 

quy về xã dẫn đến số lượng CBCC, người hoạt động không chuyên trách dôi dư rất 

nhiều. Điều này gây khó khăn cho công tác bố trí, sắp xếp và giải quyết CBCC dôi 

dư. 

Chính sách hỗ trợ giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức, người hoạt động 

không chuyên trách dôi dư còn hạn chế, chưa kịp thời nên chưa khuyến khích được 

đối tượng tự nguyện tinh giản cũng như khó khăn trong công tác vận động tinh 

giản. 

5. Bài học kinh nghiệm 

- Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán 

bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế; tăng cường 

tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất và đồng thuận khi tổ chức 

thực hiện. 
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- Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống 

chính trị các cấp phải xuất phát từ thực tiễn, có kế hoạch và lộ trình cụ thể, phù hợp 

với tình hình thực tế mỗi đơn vị, địa phương. Trong thực hiện chú ý những yêu cầu 

về nhiệm vụ chính trị, đảm bảo tính ổn định tương đối, tích cực, tránh chủ quan, 

nóng vội, cần nhanh chóng thay đổi nếp nghĩ, cách làm không còn phù hợp. 

- Phải bố trí đủ nguồn lực cần thiết và có cơ chế, chính sách phù hợp với 

những người chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp. 

- Phải có quyết tâm chính trị cao, xác định rõ vai trò, trách nhiệm tập thể, cá 

nhân, nhất là người đứng đầu. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn 

vị phải trực tiếp chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ 

chức thực hiện tại đơn vị, địa phương; bên cạnh đó phải phát huy tính tích cực, chủ 

động sáng tạo của tập thể và cá nhân. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

- Ban hành hoặc điều chỉnh các quy định liên quan đến cơ chế tài chính, vị 

trí việc làm, định mức kinh tế kỹ thuật, cổ phần hóa, xã hội hóa,... nhằm tạo cơ sở 

pháp lý để các địa phương triển khai thực hiện. Hướng dẫn việc thực hiện cắt giảm 

biên chế theo tỷ lệ quy định đối với các đơn vị sự nghiệp được giao định mức như: 

giáo dục - đào tạo, y tế, lao động - thương binh và xã hội, do việc thực hiện tinh 

giản biên chế các đơn vị trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giảng dạy, chất 

lượng phục vụ y tế, tình hình trật tự, an sinh xã hội trên địa bàn.  

- Cải cách chế độ tiền lương phù hợp để giữ chân cán bộ, công chức có năng 

lực, trình độ cao; thu hút tri thức trẻ phục vụ bộ máy hành chính nhà nước.  

- Phân cấp quản lý một cách mạnh mẽ và rõ nét cho cơ sở. 

 (Thống kê số liệu theo các Phụ lục gửi kèm) 

 

 Trên đây là báo cáo sơ kết 05 năm tình hình thực hiện Nghị quyết số 18-

NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, UBND 

huyện Vũ Quang báo cáo các cơ quan, đơn vị biết, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, UBND. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Bùi Khắc Bằng 
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