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Pleiku, ngày 19 tháng 3 năm 2018

KẾ HOẠCH
thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “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”
____
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày
27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ
sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “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” (gọi tắt là Nghị quyết); Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch
triển khai thực hiện, cụ thể như sau:
I- Mục đích, yêu cầu
1- Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Nghị quyết
để các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức,
đảng viên nhận thức rõ thực trạng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; nắm
vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết và triển
khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả.
2- Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với từng tổ chức; cụ thể
hóa các nội dung của Nghị quyết thành các nhiệm vụ và giải pháp phù hợp
với điều kiện, tình hình thực tế của Đảng bộ tỉnh; tiếp tục lãnh đạo đổi mới,
sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực,
hiệu quả; định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực
hiện Nghị quyết.
3- Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng
đầu chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn
diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp và quyết tâm cao, nỗ lực
lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả.
II- Nhiệm vụ chung
Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức
bộ máy, biên chế của toàn hệ thống chính trị ở tỉnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng,
lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
mình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:
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1- Nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình
- Phổ biến quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết: Thực hiện tốt công tác
học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết tạo sự thống
nhất nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.
- Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát thực tế và huy
động sức mạnh tổng hợp của cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện có hiệu
quả Nghị quyết (hoàn thành trong tháng 3 năm 2018).
- Chủ động tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định số lượng
biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của một tổ chức ở cấp
mình và của các tổ chức trực thuộc trên nguyên tắc xác định rõ vị trí việc làm,
giảm cấp phó và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động (hoàn thành trong
quý II năm 2018).
- Không thành lập mới tổ chức trung gian; giải thể hoặc sắp xếp lại các cơ
quan, tổ chức hoạt động không hiệu quả. Chủ động thực hiện giảm đầu mối trực
thuộc và cơ cấu bên trong của từng tổ chức trực thuộc sở, ban, ngành, chi cục,
trung tâm theo hướng sáp nhập các đầu mối, phòng, ban bên trong có chức năng,
nhiệm vụ tương đương… (thực hiện từ quý II năm 2018 và cơ bản hoàn thành
vào năm 2019).
- Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện có hiệu quả
Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng 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 (thực hiện từ
năm 2018 và hoàn thành trong quý I năm 2019).
- Tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Đảng và Nhà
nước về tổ chức bộ máy để khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo về chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa các cơ quan, đơn vị, địa
phương, tổ chức trong hệ thống chính trị và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt
động (thực hiện từ quý III năm 2018).
- Chủ động tổ chức thực hiện thí điểm mô hình mới về tổ chức bộ máy
tinh gọn, kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo, quản lý phù hợp với đặc
điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương để giảm đầu mối, giảm biên
chế, giảm chi thường xuyên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động (thực
hiện từ quý III năm 2018).
- Chuyển một số nhiệm vụ và dịch vụ công mà Nhà nước không nhất thiết
phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm (thực hiện từ
quý IV năm 2018).
2- Nhiệm vụ thường xuyên
- Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giữa tỉnh với các địa phương, giữa cấp
trên với cấp dưới, gắn quyền hạn và trách nhiệm đi đôi với tăng cường kiểm soát
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bằng các quy định, quy chế, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và đề cao
trách nhiệm giải trình và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Khuyến
khích sự năng động, phát huy tính tích cực, chủ động của các cấp, các ngành,
các địa phương trong việc xây dựng, kiện toàn tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh
giản biên chế.
- Thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39NQ/TW, ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ
cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Kết luận số 17-KL/TW, ngày 11
tháng 9 năm 2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản
biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015 - 2016; mục tiêu,
nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017 - 2021 và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP,
ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;
kiên quyết cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm số người phục
vụ trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, nhất là khối văn phòng.
- Xây dựng kế hoạch và định mức tiết kiệm chi thường xuyên, chống lãng
phí, tiêu cực, góp phần tạo nguồn kinh phí để sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ
máy, tinh giản biên chế. Xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách phù hợp đối
với những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc diện phải sắp
xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế.
- Tiếp tục cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công
nghệ, nhất là công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. Tổng kết, đánh
giá và có giải pháp sử dụng hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin đã được đầu
tư, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả
hoạt động quản lý, điều hành.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và công
tác dân vận, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng
thuận trong xã hội. Chú trọng sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, chỉ ra những
hạn chế, bất cập để khắc phục, phát hiện những mô hình mới, cách làm hay, hiệu
quả để phổ biến, nhân rộng.
- Cảnh giác và chủ động có các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu
tranh có hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi
dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế để xuyên tạc, chống
phá, chia rẽ nội bộ.
- Chủ động kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết;
biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả; xử lý
kịp thời những tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu không thực hiện
hoặc thực hiện không đúng quy định, không đạt mục tiêu tinh gọn bộ máy,
tinh giản biên chế và những trường hợp lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy
để tham nhũng, tiêu cực.
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- Nghiên cứu cụ thể hóa và triển khai thực hiện tốt chính sách thu hút, tạo
nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo tinh thần
chỉ đạo của Bộ Chính trị phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Thực
hiện nghiêm chế độ miễn nhiệm, bãi nhiệm, từ chức, cho thôi việc hoặc thay thế
kịp thời những người kém năng lực, phẩm chất đạo đức, không đáp ứng yêu cầu,
tiêu chuẩn của chức danh, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đổi
mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ,
công chức, viên chức.
- Hằng năm, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết; lấy kết quả
thực hiện Nghị quyết là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại hằng năm
đối với tập thể, cá nhân có trách nhiệm (thực hiện từ năm 2018).
III- Nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương
1- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh
- Chỉ đạo rà soát, sắp xếp các tổ chức phối hợp liên ngành, ban quản lý dự
án ở địa phương bảo đảm hoạt động hiệu quả (thực hiện từ quý III năm 2018).
- Chủ trì, phối hợp với ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực
thuộc rà soát, xây dựng đề án và triển khai sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành
chính cấp xã và sáp nhập các thôn, làng (có đủ điều kiện), tổ dân phố chưa đủ
tiêu chuẩn theo quy định; chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền và thực hiện sáp
nhập, tăng quy mô đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ở những nơi có đủ điều
kiện (thực hiện từ quý III năm 2018).
- Chủ động xây dựng phương án triển khai kế hoạch, thực hiện rà soát,
sắp xếp các cơ quan ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; thực hiện tinh giản
biên chế theo lộ trình, giảm số lượng cấp phó của các cơ quan, đơn vị, địa
phương, tổ chức (thực hiện từ quý IV năm 2018).
- Chỉ đạo xây dựng đề án thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25
tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 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 của tỉnh (thực hiện từ năm 2018 và hoàn thành
trong quý I năm 2019).
- Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành
chính theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, xây dựng
chính quyền điện tử, đô thị thông minh; mở rộng và tổ chức thực hiện cơ chế
một cửa, một cửa liên thông ở các cấp bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả,
phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương (thực hiện thường xuyên, từ
năm 2018).
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm, thống nhất việc khoán kinh phí chi phụ cấp
theo định mức cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, làng, tổ
dân phố (thực hiện từ năm 2018).
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- Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân
tỉnh xây dựng đề án thực hiện hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh,
Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thành một
văn phòng tham mưu, giúp việc chung (thực hiện sau khi có quy định, hướng dẫn
của Trung ương).
2- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh
- Thực hiện rà soát, sắp xếp các cơ quan thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh
theo hướng tinh gọn, giảm số lượng cấp phó (thực hiện từ quý IV năm 2018).
- Thực hiện việc sắp xếp, giảm số lượng đại biểu hội đồng nhân dân, phó
chủ tịch hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 (thực hiện khi có quy định
của Trung ương).
- Phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng đề án sắp xếp
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung.
Trước mắt là hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Văn phòng Hội
đồng nhân dân tỉnh (thực hiện sau khi có quy định, hướng dẫn của Trung ương).
3- Ban Tổ chức Tỉnh ủy
- Chủ trì xây dựng
+ Đề án thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của Ban bảo vệ, chăm sóc sức
khỏe cán bộ tỉnh cho phù hợp, không làm ảnh hưởng đến công tác bảo vệ và
chăm sóc sức khỏe cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (thực
hiện khi có quy định của Trung ương).
+ Kế hoạch trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết và tiếp tục thực
hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân các cấp; chủ
động thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện,
cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện (thực hiện từ quý III năm 2018).
- Chủ trì, phối hợp với
+ Văn phòng Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, ban thường
vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy khảo sát, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem
xét, cho ý kiến về việc thí điểm sáp nhập văn phòng cấp ủy với văn phòng hội
đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cấp huyện (thực hiện từ quý III năm 2018).
+ Các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đổi mới,
hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự
nghiệp công lập phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương (thực hiện từ
quý III năm 2018).
+ Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ban
thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy khảo sát xây dựng kế hoạch thực hiện
trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở
cấp huyện (thực hiện từ quý III năm 2018). Đề xuất việc thực hiện Trưởng Ban
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Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở
cấp tỉnh, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.
+ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy
xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám
đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem
xét, quyết định (thực hiện từ quý III năm 2018).
+ Các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ của tỉnh
đối với những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện phải
sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế hoặc tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi
(thực hiện từ quý III năm 2018). Ngoài các chính sách quy định của Trung
ương, tỉnh ban hành quy định, cơ chế, chính sách riêng từ nguồn ngân sách của
tỉnh để hỗ trợ cho số cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải sắp xếp, cơ
cấu lại và tinh giản biên chế hoặc tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi theo hướng hỗ
trợ thêm, bảo lưu phụ cấp chức vụ...
+ Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh
nghiệp tỉnh rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối Các cơ quan
tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh theo hướng tinh gọn tổ chức bộ máy và
tập trung cho các mặt công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt
động và phù hợp với tình hình địa phương (hoàn thành trong năm 2018).
+ Các cơ quan liên quan rà soát, xây dựng đề án trình Ban Thường vụ
Tỉnh ủy sắp xếp các cơ quan trực thuộc cấp ủy, mặt trận Tổ quốc và các đoàn
thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện theo khung quy định của Trung
ương; giảm đầu mối các phòng, ban bên trong các cơ quan chuyên trách tham
mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở
cấp tỉnh (bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp trực thuộc); thực hiện tinh giản
biên chế theo lộ trình, giảm số lượng cấp phó của các cơ quan, đơn vị, địa
phương, tổ chức (thực hiện từ năm 2018).
+ Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh
ủy đẩy mạnh việc phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp, đơn
vị sự nghiệp ngoài nhà nước (thực hiện thường xuyên, từ năm 2018).
+ Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, ban thường vụ các huyện ủy, thị
ủy, thành ủy xây dựng đề án thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng
đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan của Đảng và Nhà nước, cơ quan của Đảng và
Mặt trận Tổ quốc có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp huyện ở những nơi
có đủ điều kiện (thực hiện từ năm 2018).
+ Sở Nội vụ, ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy rà soát,
đánh giá vai trò của trưởng thôn, làng, tổ dân phố không phải là đảng viên để
có giải pháp phù hợp trong việc bố trí, giới thiệu đảng viên ứng cử. Thực hiện
có hiệu quả chủ trương khuyến khích bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng
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thôn, tổ trưởng tổ dân phố (sơ kết và triển khai thực hiện từ năm 2018).
Phấn đấu đến hết năm 2020, tỷ lệ trưởng thôn, làng, tổ dân phố là đảng viên
đạt tỷ lệ 70% (đến cuối năm 2017, số lượng trưởng thôn, làng, tổ dân phố là
đảng viên chiếm tỷ lệ 53,38%).
+ Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên
quan xây dựng đề án thực hiện thí điểm mô hình cơ quan chuyên trách tham
mưu, giúp việc chung khối mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
cấp huyện, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định (thực hiện sau
khi có hướng dẫn của Trung ương).
+ Sở Nội vụ, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan
tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc giảm số lượng đại
biểu hội đồng nhân dân các cấp, số lượng phó chủ tịch hội đồng nhân dân cấp
tỉnh, cấp huyện; giảm đại biểu hội đồng nhân dân công tác ở các cơ quan quản lý
nhà nước (thực hiện sau khi có quy định của Trung ương, từ năm 2021).
+ Ban thường vụ các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy triển khai thực hiện quy
định của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan
hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở đảng (thực hiện sau khi có quy
định, hướng dẫn của Trung ương).
- Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng đề án chuyển văn phòng các
cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy về Văn phòng Tỉnh ủy (thực
hiện từ quý III năm 2018).
- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy
+ Thực hiện rà soát, sắp xếp, giải thể các ban chỉ đạo của tỉnh hoạt động
kém hiệu quả (thực hiện từ quý III năm 2018).
+ Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc thực hiện rà soát, bổ sung,
sửa đổi quy chế làm việc của cấp ủy cấp dưới phù hợp với đặc điểm, tình hình
cụ thể của từng cấp ủy (triển khai sau khi có quy định của Trung ương).
4- Văn phòng Tỉnh ủy
- Căn cứ hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng, chủ trì xây dựng
đề án chuyển văn phòng các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy
về Văn phòng Tỉnh ủy; phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên
quan tổ chức lại Văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ chung các cơ quan tham mưu,
giúp việc của Tỉnh ủy; bảo đảm sớm ổn định tổ chức, duy trì hoạt động thông
suốt các cơ quan (thực hiện từ quý III năm 2018, hoàn thành sau khi có
hướng dẫn của Trung ương).
- Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực
hiện rà soát, bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (triển khai sau
khi có quy định của Trung ương).
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5- Ban Dân vận Tỉnh ủy
- Chủ trì xây dựng kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị
quyết theo hướng dẫn của Trung ương.
- Chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các
đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với đổi mới nội dung,
phương thức hoạt động theo hướng tập trung cho cơ sở, gắn bó với đoàn viên,
hội viên, từng bước khắc phục “hành chính hóa” hoạt động và “công chức hóa”
cán bộ; tăng cường phối hợp công tác giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính
trị - xã hội với các cơ quan, tổ chức có liên quan; tích cực tổ chức triển khai và
nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội (thực hiện thường xuyên, định
kỳ hằng năm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy).
- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực
hiện trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc cấp huyện.
6- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, học tập, tuyên
truyền, phổ biến Kế hoạch trong toàn Đảng bộ tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan chỉ đạo đẩy mạnh công tác
thông tin, tuyên truyền, 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, tạo sự
thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện có hiệu
quả Nghị quyết.
- Hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo
dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng, sự
đồng thuận trong xã hội để thực hiện Nghị quyết (thực hiện thường xuyên).
- Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến những điển hình tiên tiến, những việc
làm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả và phản ánh những nơi làm chưa tốt, kém
hiệu quả để có giải pháp khắc phục (thực hiện thường xuyên).
- Chỉ đạo, thực hiện việc đấu tranh kịp thời, hiệu quả những luận điệu của
các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy, tinh
giản biên chế để xuyên tạc, phá hoại, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, cản trở
việc thực hiện Nghị quyết (thực hiện thường xuyên).
- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc triển khai
thực hiện trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng
chính trị cấp huyện.
7- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc
Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới trực
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tiếp và kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện Nghị quyết
(thực hiện từ năm 2018).
- Rà soát, đề xuất hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan
hệ công tác của ủy ban kiểm tra các cấp, khắc phục sự trùng lắp trong công tác
kiểm tra của Đảng, thanh tra, kiểm toán và giám sát của các cơ quan dân cử, mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội (thực hiện hằng năm).
8- Ban Nội chính Tỉnh ủy
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ
Tỉnh ủy ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham
nhũng, lãng phí, trách nhiệm của người đứng đầu khi thực hiện nhiệm vụ, quyền
hạn, trách nhiệm giải trình, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch (triển khai
sau khi có quy định của Trung ương).
- Bổ sung nhiệm vụ là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư
pháp tỉnh.
9- Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn
thể chính trị - xã hội tỉnh
- Lãnh đạo, chỉ đạo
+ Rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với đổi mới nội dung,
phương thức hoạt động theo hướng tập trung cho cơ sở, khắc phục tình trạng
hành chính hóa hoạt động, công chức hóa cán bộ.
+ Rà soát, sáp nhập số ban, phòng và tương đương có chức năng, nhiệm
vụ trùng lắp, chồng chéo, sắp xếp, tổ chức lại hoặc giải thể các đơn vị sự
nghiệp hoạt động không hiệu quả (thực hiện từ năm 2018 và hoàn thành
trong năm 2019).
- Chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tham mưu Ban
Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng đề án mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn,
tổ dân phố dưới sự chủ trì của ban công tác mặt trận Tổ quốc và bảo đảm sự lãnh
đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý của chính quyền (thực hiện từ năm 2018).
- Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh rà soát, hoàn thiện quy định; xây
dựng tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động, quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản
của tổ chức công đoàn phù hợp với điều kiện mới và các văn bản hướng dẫn
của Ban Bí thư. Rà soát, sửa đổi cơ chế quản lý tài chính, nguồn kinh phí
công đoàn bảo đảm quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch và nâng cao hiệu
quả (thực hiện từ năm 2018).
10- Trường Chính trị tỉnh
Chủ trì thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo,
bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, công chức, viên chức căn cứ vào
tiêu chuẩn chức danh (thực hiện thường xuyên).
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11- Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực
thuộc Tỉnh ủy
- Chủ động, phối hợp với các cơ quan chủ trì, đơn vị có liên quan xây
dựng các nội dung cụ thể để sắp xếp tổ chức, bộ máy và biên chế, báo cáo Ban
Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến.
- Xây dựng đề án và triển khai sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính
cấp xã và sáp nhập các thôn, làng, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy
định; đồng thời, chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền và thực hiện sáp nhập,
tăng quy mô đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ở những nơi có đủ điều
kiện (thực hiện từ năm 2018).
- Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh chủ
động, phối hợp rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối Các cơ
quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh theo hướng tinh gọn tổ chức bộ máy
và tập trung cho các mặt công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả
hoạt động và phù hợp với tình hình địa phương (hoàn thành trong năm 2018).
- Phối hợp xây dựng đề án thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người
đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan của Đảng và Nhà nước, cơ quan của
Đảng và Mặt trận Tổ quốc có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp huyện ở
những nơi có đủ điều kiện (thực hiện từ năm 2018).
- Thực hiện trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban mă ̣t trâ ̣n Tổ
quố c cấp huyện (thực hiện từ năm 2018).
- Thực hiện trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi
dưỡng chính trị cấp huyện (thực hiện từ năm 2018).
- Thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã ở
những nơi có đủ điều kiện (thực hiện từ năm 2019).
- Trên cơ sở khung quy định của Trung ương thực hiện rà soát, bổ sung,
sửa đổi quy chế làm việc của cấp ủy phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của
từng cấp ủy (triển khai sau khi có quy định của Trung ương).
- Nghiên cứu, phối hợp thực hiện thí điểm mô hình cơ quan tham mưu,
giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp
huyện ở những nơi có đủ điều kiện (triển khai sau khi có quy định của
Trung ương).
IV- Tổ chức thực hiện
1- Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công các đồng chí Ủy viên Thường vụ
Tỉnh ủy được phân công phụ trách các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra,
đôn đốc các cấp ủy trực thuộc, các ban cán sự đảng, đảng đoàn trong quá trình
thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
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2- Căn cứ Kế hoạch này, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo, người đứng
đầu của cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể
của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy để theo
dõi; đồng thời, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cấp dưới; thực hiện
chế độ báo cáo theo quy định.
Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng đề án cụ thể đúng
tiến độ, thời gian báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định (qua
Ban Tổ chức Tỉnh ủy). Đề án sắp xếp, sáp nhập, đổi mới từng tổ chức phải rà
soát, xác định thật cụ thể bộ máy sau khi sắp xếp, nhân sự dôi dư và hướng giải
quyết đầu ra; cơ sở vật chất dôi dư và hướng sắp xếp, xử lý; phương án tự chủ
tài chính của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.
3- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy hướng dẫn cụ
thể việc thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm
vụ được phân công; phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban
Tổ chức Tỉnh ủy tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế
hoạch, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho chủ
trương về những vấn đề mới phát sinh. Đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét
khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, sáng tạo Kế
hoạch và xử lý trách nhiệm người đứng đầu đối với các cơ quan, đơn vị, địa
phương không thực hiện nghiêm Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
4- Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban
cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên
quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Kế hoạch; đồng
thời, chịu trách theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện, định kỳ báo
cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư (để báo cáo),
- Ban Tổ chức Trung ương + Vụ Địa phương II
tại Đà Nẵng,
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc
Tỉnh ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các huyện ủy,
thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn
thể chính trị - xã hội tỉnh,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
đã ký

Dương Văn Trang

