
 

 

TỈNH ỦY GIA LAI 

* 

Số 64-CTr/TU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

 Gia Lai, ngày 05 tháng 6 năm 2018 

 

CHƯƠNG TRÌNH  
hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, 

ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) 

về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng 

và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập 

----- 
 

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản 

lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập 

(gọi tắt là Nghị quyết 19-NQ/TW); Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Chương trình 

hành động triển khai thực hiện, cụ thể như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị 

quyết, kế hoạch và chương trình hành động của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tạo 

chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động của lãnh đạo, công chức, viên chức, 

người lao động trong việc định hướng nội dung kiện toàn, sắp xếp, nâng cao chất 

lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. 

2. Xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu cụ thể để các sở, ban, ngành và ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng 

lợi mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết 19-NQ/TW và phù 

hợp với chương trình hành động của Chính phủ. 

- Chương trình hành động này xây dựng cho giai đoạn 2018 - 2021, bám sát 

quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu tại Nghị quyết 19-NQ/TW và nhiệm vụ 

chủ yếu, cụ thể do Chính phủ giao tại Nghị quyết số 08/NQ-CP, ngày 24 tháng 01 

năm 2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-

NQ/TW; định hướng nội dung kiện toàn, sắp xếp, đổi mới hoạt động của từng đơn vị 

sự nghiệp từ tỉnh đến huyện. 

- Gắn việc thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW với thực hiện Nghị quyết số 39-

NQ/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.  

- Đến năm 2021, phải giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập; giảm tối 

thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 

2015. Chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập (trừ những đơn vị đã bảo đảm tự chủ tài chính). 
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- Đẩy mạnh và khuyến khích các đơn vị sự nghiệp nâng cao mức độ tự chủ tài 

chính; nếu đơn vị sự nghiệp tự chủ hoàn toàn thì giữ nguyên và khuyến khích phát 

triển; nếu đơn vị sự nghiệp không đủ khả năng tự chủ thì cơ cấu lại bộ máy, thu gọn 

quy mô hoặc sáp nhập với đơn vị khác; nếu đơn vị sự nghiệp hoạt động không hiệu 

quả thì giải thể.  

- Xác định cụ thể lộ trình nâng cao mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp 

công lập có đủ điều kiện; phấn đấu có 10% đơn vị tự chủ tài chính; giảm bình quân 

10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với 

giai đoạn 2011 - 2015; chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện thành công 

ty cổ phần (trừ các bệnh viện và trường học). 

- Những dịch vụ công mà khu vực ngoài nhà nước đã làm hoặc xã hội không 

còn nhu cầu thì Nhà nước không thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch 

vụ; chỉ thành lập đơn vị sự nghiệp mới nếu đơn vị đó có đủ khả năng tự chủ hoàn 

toàn về tài chính và biên chế. 

- Sắp xếp tinh gọn bộ máy, sáp nhập đơn vị sự nghiệp phải bảo đảm phù hợp 

với nhu cầu thực tiễn, khả thi khi sắp xếp, sáp nhập và tổ chức mới hoạt động 

hiệu quả. 

II- NỘI DUNG 

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền 

- Các sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức nghiên cứu, quán triệt việc tiếp tục 

đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tuyên truyền mục tiêu, ý 

nghĩa, yêu cầu, nội dung đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ 

thống các đơn vị sự nghiệp công lập đến đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức, 

người lao động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực 

thuộc, hoàn thành trong quý III năm 2018. 

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ngành, đơn vị, địa 

phương làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo đồng thuận xã hội, các 

ngành, các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập trong việc thực hiện đổi mới cơ chế 

quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh 

2.1. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

- Đối với Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai 

Rà soát, cơ cấu lại tổ chức bộ máy các khoa, phòng, tinh giản biên chế giảng 

viên, nhân viên dôi dư, thu hẹp quy mô trường phù hợp với mức độ hoạt động và 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ còn lại hiện nay, hoàn thành xây dựng đề án và sắp 
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xếp Trường trong quý III năm 2018. Đến hết năm 2019, sau khi có Đề án của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét tiếp việc sắp xếp, nâng cao mức độ tự chủ hoặc 

chuyển thành cơ sở của một trường đại học.  

- Đối với giáo dục mầm non, phổ thông 

+ Sáp nhập các trường mầm non quy mô nhỏ; sáp nhập các trường tiểu học, 

trung học cơ sở, trung học phổ thông quy mô nhỏ (có thể hình thành trường có 03 

cấp học) trên cùng địa bàn xã, phường, thị trấn hoặc trên cùng trục đường; đẩy 

mạnh việc nhập lớp, giảm điểm trường, điều chỉnh quy mô lớp học hợp lý, bảo đảm 

sĩ số học sinh tối đa trên lớp; thu gọn các điểm trường phù hợp điều kiện thực tế 

từng địa phương. Thực hiện hoàn thành trong quý III năm 2018. 

Ngoài ra, để xử lý tình trạng thiếu giáo viên trong ngành giáo dục, phải đẩy 

mạnh xã hội hóa các lớp nhà trẻ, mầm non ở những địa bàn phường, thị trấn vùng 

thuận lợi, có khả năng xã hội hóa cao; ưu tiên bố trí đủ giáo viên trong biên chế dạy 

01 buổi/ngày, buổi học còn lại thực hiện xã hội hóa; chuyển biên chế giáo viên dôi 

dư từ các cơ sở đào tạo, chuyên nghiệp về trường phổ thông.  

+ Về việc giao quyền tự chủ đối với các trường học: Phấn đấu đến năm 2020, 

sẽ thực hiện thí điểm việc giao quyền tự chủ cho một số trường ở các cấp học (mầm 

non và phổ thông) ở vùng thuận lợi, nơi có đủ điều kiện; sau khi đánh giá kết quả 

thí điểm, sẽ xem xét, từng bước nhân rộng việc giao quyền tự chủ cho các trường 

học trên địa bàn tỉnh.  

- Đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 

+ Sáp nhập các trường trung cấp nghề: Y tế, Văn hóa - Nghệ thuật, Kinh tế - 

Kỹ thuật Đông Gia Lai, Kinh tế - Kỹ thuật Nam Gia Lai vào Trường Cao đẳng 

Nghề thành Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật cộng đồng tỉnh Gia Lai, đào tạo đa 

ngành, đa trình độ, hoàn thành xây dựng đề án và sáp nhập trong quý III năm 2018. 

+ Chuyển Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trung tâm giáo dục thường xuyên 

tỉnh sang đơn vị sự nghiệp tự chủ hoàn toàn (mức độ II). Hoàn thành xây dựng đề 

án vào quý III năm 2018 và bắt đầu thực hiện từ đầu năm 2019. Nếu không tự chủ 

được thì giải thể. 

+ Duy trì mô hình mỗi huyện, thị xã có một trung tâm giáo dục nghề nghiệp - 

giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp. Nếu mô hình trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục thường xuyên ở huyện, thị xã nào hoạt động không hiệu quả thì 

giải thể và giao cho trung tâm thuộc địa phương lân cận đảm nhận thực hiện nhiệm 

vụ cho phù hợp. 

2.2. Lĩnh vực y tế 

- Thực hiện thống nhất mô hình trung tâm y tế cấp huyện đa chức năng, bao 

gồm y tế dự phòng, dân số, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch 
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vụ y tế khác; trung tâm trực tiếp quản lý trạm y tế xã và phòng khám đa khoa khu 

vực (nếu có). Rà soát, sắp xếp hợp lý các phòng khám đa khoa khu vực. Nơi đã có 

cơ sở y tế nhà nước trên địa bàn cấp xã thì có thể không tổ chức trạm y tế xã và 

chuyển chức năng, nhiệm vụ về cơ sở y tế đứng chân trên địa bàn đảm nhận; sau khi 

đánh giá kết quả thí điểm, sẽ xem xét nhân rộng mô hình này. Hoàn thành xây dựng 

đề án và sáp nhập trong quý III năm 2018.  

- Hợp nhất 06 trung tâm y tế hệ dự phòng (Trung tâm Y tế dự phòng, 

Trung tâm phòng chống bệnh xã hội, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Trung 

tâm phòng, chống sốt rét ký sinh trùng, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, 

Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe) thành Trung tâm Phòng ngừa và 

Kiểm soát Dịch bệnh (CDC). Hoàn thành xây dựng đề án và sáp nhập trong quý 

III năm 2018.  

- Thực hiện lộ trình nâng cao mức độ tự chủ tài chính đối với: Bệnh viện đa 

khoa tỉnh, Bệnh viện 331, Bệnh viện Nhi, Trung tâm Giám định y khoa và dịch vụ 

khám, chữa bệnh của các trung tâm y tế cấp huyện như sau:  

+ Năm 2018 các cơ sở y tế tự chủ chi trực tiếp và tiền lương, ngân sách đài thọ 

chi phí quản lý và chi phí khấu hao.  

+ Năm 2019 các cơ sở y tế tự chủ chi phí quản lý. 

+ Từ năm 2020, các cơ sở y tế tiếp tục tự chủ chi phí khấu hao. Riêng Trung 

tâm Giám định y khoa tự chủ hoàn toàn từ năm 2018.  

Hoàn thành xây dựng đề án trong quý III năm 2018. 

2.3. Lĩnh vực khoa học và công nghệ 

Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ, Trung tâm kiểm định, đo 

lường chất lượng thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP, ngày 14 

tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và 

công nghệ công lập, theo đó Nhà nước đặt hàng và cấp kinh phí theo nhiệm vụ giao, 

không bố trí kinh phí ngân sách cho số biên chế nhà nước kể từ năm 2018; đồng 

thời, sẽ thực hiện lộ trình cổ phần hóa theo Quyết định 31/2017/QĐ-TTg, ngày 17 

tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực 

thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. 

2.4. Lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao 

- Sáp nhập Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai - Kon Tum, Bảo tàng 

tổng hợp tỉnh và Ban Quản lý Quảng trường Đại Đoàn Kết thành một đơn vị (đơn vị 

này điều tiết một số biên chế sự nghiệp để trực tiếp quản lý di tích, di vật, cổ vật, 

bảo vật quốc gia theo quy định phân cấp hiện hành). Hoàn thành xây dựng đề án và 

đề xuất sắp xếp trong quý III năm 2018. 



5 

 

- Sáp nhập Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Du lịch và Nhà hát ca múa nhạc 

tổng hợp Đam San, hoàn thành xây dựng đề án và đề xuất sắp xếp trong quý III 

năm 2018. 

Trong quý III năm 2018, các đơn vị sự nghiệp còn lại của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch phải hoàn thành xây dựng đề án nâng cao mức độ tự chủ và rà soát, 

thu hẹp quy mô biên chế, nhân lực phù hợp với hiệu quả hoạt động của từng đơn vị 

gắn với tinh giản biên chế. Năm 2019, xem xét giao tự chủ một phần đối với những 

đơn vị có khả năng tự chủ. 

- Ở cấp huyện: Sáp nhập trung tâm hoặc nhà văn hóa cấp huyện với đài truyền 

thanh - truyền hình, thư viện và lấy tên mới là Trung tâm Văn hóa, Thông tin và 

Thể thao, hoàn thành xây dựng đề án trong quý III năm 2018. Ủy ban nhân dân cấp 

huyện căn cứ đặc điểm, điều kiện của địa phương và năng lực quản lý để xây dựng 

phương án tổ chức mô hình trung tâm này cho phù hợp và hiệu quả. 

2.5. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 

- Ở cấp tỉnh: Chuyển Trung tâm nghiên cứu Giống cây trồng và Trung tâm 

nghiên cứu Giống vật nuôi sang thực hiện tự bảo đảm chi thường xuyên theo Nghị 

định 141/2016/NĐ-CP, ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế 

tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp 

khác hoặc thực hiện lộ trình chuyển đổi thành công ty cổ phần trong giai đoạn 2018 

- 2020. Trong quý IV năm 2018 phải hoàn thành việc xây dựng đề án và trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh quyết định phương án tự chủ cho 02 đơn vị này.  

Trung tâm Khuyến nông và Trung tâm Nghiên cứu giống thủy sản chưa có 

khả năng tự chủ thì trước mắt sẽ rà soát, cơ cấu lại đội ngũ viên chức, nâng cao 

năng lực hoạt động của các trung tâm. Riêng Trung tâm Nghiên cứu giống thủy 

sản, chậm nhất đến quý IV năm 2020 phải chuyển sang tự bảo đảm chi thường 

xuyên. Hoàn thành việc xây dựng đề án cơ cấu lại các trung tâm này trong quý 

III năm 2018. 

Rà soát lại quy mô và hiệu quả hoạt động của các ban quản lý rừng phòng hộ, 

sáp nhập các ban quản lý nếu phạm vi rừng cần bảo vệ có diện tích nhỏ, hiệu quả 

hoạt động thấp theo hướng tinh gọn hiệu quả, hoàn thành việc xây dựng đề án và 

sắp xếp trong quý III năm 2018. 

 - Ở cấp huyện: Hợp nhất trạm chăn nuôi và thú y, trạm trồng trọt và bảo vệ 

thực vật, trạm khuyến nông cấp huyện và các biên chế khuyến công, định canh, 

định cư ở phòng kinh tế và phòng dân tộc vào thành Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp trực thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện, tự chủ một phần (dịch vụ thú y và 

bảo vệ thực vật); tiếp tục rà soát, tinh giản biên chế sau khi sáp nhập phù hợp 

quy mô và hiệu quả của trung tâm, hoàn thành việc xây dựng đề án trong quý III 

năm 2018. 
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2.6. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

- Giải thể Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và chuyển nhiệm vụ về Trung tâm 

phát triển quỹ đất thành phố Pleiku, hoàn thành việc xây dựng đề án và chuyển giao 

trong quý III năm 2018. 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện và Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh 

thực hiện tự chủ theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP, ngày 10 tháng 10 năm 2016 của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự 

nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. Hoàn thành việc xây dựng đề án và triển khai 

thực hiện từ năm 2019. Riêng trong năm 2018, thực hiện tự chủ hoàn toàn đối với 

một số chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đủ điều kiện.  

Sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường vào Văn phòng đăng ký 

đất đai và nâng cao mức độ tự chủ của Văn phòng này; Trung tâm Quan trắc Tài 

nguyên và Môi trường tự chủ hoàn toàn. Hoàn thành xây dựng đề án sáp nhập và tự 

chủ chậm nhất vào quý III năm 2018. 

2.7. Các đơn vị sự nghiệp khác 

- Sáp nhập Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư), Trung tâm 

Khuyến công và Xúc tiến Thương mại (Sở Công Thương) và phòng Du lịch (Trung 

tâm Văn hóa, Điện ảnh và Du lịch) thành Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại 

và Du lịch trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, hoàn thành việc xây dựng đề án và 

sáp nhập trong quý III năm 2018. 

- Chuyển sang thực hiện cơ chế tự chủ hoàn toàn (mức độ II): Các phòng công 

chứng, Trung tâm bán đấu giá tài sản, Nhà khách Hội đồng nhân dân và Nhà khách 

Ủy ban nhân dân, hoàn thành việc xây dựng đề án trong quý III năm 2018. 

- Rà soát và xây dựng phương án chuyển sang cổ phần hóa đối với Trung tâm 

Quy hoạch Xây dựng, Trung tâm Giám định Chất lượng Xây dựng thuộc Sở Xây 

dựng theo Quyết định 31/2017/QĐ-TTg, ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp 

công lập thành công ty cổ phần. 

- Ở cấp huyện, rà soát các đơn vị sự nghiệp kinh tế có thu bảo đảm tự chủ hoàn 

toàn chi thường xuyên hoặc áp dụng hình thức đấu thầu, đặt hàng thực hiện nhiệm 

vụ nhà nước giao; không được bố trí biên chế nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp 

kinh tế có thu (ban quản lý chợ, bến xe, trạm cấp thoát nước, dịch vụ đô thị...); 

nghiên cứu sáp nhập, giảm đầu mối các đơn vị sự nghiệp kinh tế cấp huyện. Rà soát 

và triển khai thực hiện kể từ quý III năm 2018. 
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2.8. Về sắp xếp các tổ chức phối hợp liên ngành và các ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

- Rà soát, giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành (ban chỉ đạo, hội đồng, ban 

quản lý...) đã hết nhiệm vụ hoặc không có cơ sở pháp lý khi thành lập; xác định và 

giao trách nhiệm chủ trì tham mưu cho cơ quan chuyên môn; sáp nhập các tổ chức 

phối hợp liên ngành có nhiệm vụ tương đồng. Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, 

địa phương chủ động thực hiện trong quý III năm 2018; 

- Nghiên cứu, kiện toàn lại các ban quản lý dự án chuyên ngành trực thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh quản lý, ban quản lý dự án khu vực thuộc ủy ban nhân dân cấp 

huyện quản lý; thực hiện nghiêm các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phải tự bảo 

đảm hoàn toàn chi thường xuyên; không bố trí biên chế nhà nước nhưng phải điều 

động, bố trí công chức, viên chức trong biên chế sang giữ chức vụ đứng đầu ban 

quản lý và hưởng lương từ nguồn kinh phí quản lý dự án. 

2.9. Đối với các hội quần chúng đã được hỗ trợ biên chế và kinh phí hoạt động 

Kể từ năm 2018, tách biên chế (kể cả hợp đồng theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP, ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ) của các hội ra khỏi 

biên chế sự nghiệp công lập. Kiểm soát chặt chẽ việc thành lập tổ chức và hoạt động 

của các hội quần chúng; thực hiện nghiêm túc và nhất quán nguyên tắc tự nguyện, 

tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp luật; Nhà nước chỉ cấp 

kinh phí để thực hiện những nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao. 

3. Quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

- Thực hiện nghiêm kế hoạch tinh giản biên chế của tỉnh giai đoạn 2018 - 2021 

và các giai đoạn kế tiếp theo quy định của Trung ương. 

- Thực hiện nghiêm việc đánh giá, phân loại viên chức hằng năm theo quy định 

hiện hành để đưa ra khỏi đội ngũ những người có 02 năm liên tiếp không hoàn 

thành nhiệm vụ.  

- Rà soát lại tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ viên chức theo mô tả vị trí việc 

làm và khung năng lực đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Sắp xếp, bố trí lại cơ cấu 

bảo đảm nhóm viên chức hoạt động nghề nghiệp chiếm tỷ lệ ít nhất 65% trong tổng 

số biên chế được cấp thẩm quyền giao. Triển khai thực hiện việc này từ năm 2018, 

hoàn thành trong quý IV năm 2018. Thủ trưởng các sở, ngành và chủ tịch ủy ban 

nhân dân cấp huyện chủ động và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Sở Nội vụ 

kiểm tra, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, bố trí, sử 

dụng hợp lý, hiệu quả đội ngũ viên chức. 

- Rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế đối với các chức danh kế 

toán, y tế học đường tại các trường mầm non, phổ thông và các chức danh lái xe, 



8 

 

bảo vệ, nhân viên phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện từ năm 

2018, hoàn thành trong quý IV năm 2020. 

- Thực hiện nghiêm quy định về số lượng lãnh đạo cấp phó. Tùy thuộc vào quy 

mô biên chế từng đơn vị, tính phức tạp của nhiệm vụ và chuyên môn nghiệp vụ để bố 

trí số lượng cấp phó phù hợp, hiệu quả. Không nhất thiết bố trí đủ tối đa cấp phó theo 

khung chung của Trung ương. Trong thời gian thực hiện sắp xếp lại, số lượng cấp 

phó của các đơn vị sự nghiệp công lập do sáp nhập, hợp nhất có thể cao hơn quy 

định, nhưng khi có cấp phó nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác thì không được bổ 

sung; đồng thời, phải có giải pháp điều chuyển, sắp xếp lại số lượng cấp phó trong 

thời hạn tối đa 03 năm kể từ ngày sáp nhập, hợp nhất. Trường hợp điều chuyển giữ 

chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ đến hết thời hạn bổ nhiệm. 

- Thực hiện đào tạo lại hoặc giải quyết chế độ, chính sách đối với viên chức và 

người lao động dôi dư do sáp nhập, giải thể hoặc chuyển thành đơn vị sự nghiệp 

ngoài công lập. 

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, cấp ủy cơ quan 

chủ động chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình hành động 

này trong các tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc gắn với việc học tập, 

phổ biến các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). 

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, chỉ đạo và triển khai 

- Căn cứ các nhiệm vụ chủ yếu, định hướng trong Chương trình hành động 

này, chỉ đạo các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân cấp huyện chủ động xây dựng 

đề án cụ thể theo quy định pháp luật hiện hành, báo cáo cấp ủy cùng cấp xem xét, 

thống nhất sau đó chủ động ban hành các quyết định hành chính để thực hiện. Đối 

với những nội dung sắp xếp, sáp nhập, đổi mới thuộc phạm vi thẩm quyền cấp trên 

thì tổng hợp gửi đề án và báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Đề án sắp xếp, sáp nhập, đổi mới từng tổ chức phải xây dựng đúng tiến độ thời 

gian, 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 đơn vị sự nghiệp. 

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ lộ trình và 

nhiệm vụ được phân công trong các phương án chủ động, chủ trì, phối hợp trong 

việc xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định 

pháp luật hiện hành. Yêu cầu chung là đơn vị sự nghiệp sau khi sắp xếp thuộc phạm 

vi quản lý của sở, ban, ngành, địa phương nào thì sở, ban, ngành, địa phương đó chủ 

trì xây dựng đề án. Các cơ quan liên quan phải tích cực phối hợp với các cơ quan 

chủ trì để hoàn thành nhiệm vụ.   
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- Chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì việc đề xuất cấp thẩm quyền xem xét, quyết 

định phê duyệt mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh 

theo lộ trình và theo quy định pháp luật hiện hành liên quan; phối hợp với Sở Nội 

vụ và cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh trong quá 

trình sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp. 

- Chỉ đạo Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì việc thẩm định, đề xuất cấp thẩm 

quyền xem xét, quyết định việc sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập 

trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền; phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ 

quan liên quan đề xuất cơ chế, chính sách của tỉnh khuyến khích hỗ trợ cho cán bộ, 

công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế. 

- Chỉ đạo kiểm tra, 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, 

- Văn phòng Trung ương Đảng, 

- Bộ Nội vụ, 

- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc 

Tỉnh ủy, 

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, huyện ủy, thị ủy, 

thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc 

và các 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 

 

 

 

 


