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KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017  
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 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 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ và Kế 
hoạch số 52-KH/TU ngày 26/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực 
hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của 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, UBND tỉnh Lạng 
Sơn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 
25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích  

 Nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết; 
xác định rõ nội dung, thời gian, cách làm, trách nhiệm của tập thể và cá nhân, 
nhất là người đứng đầu đảm bảo thực hiện có hiệu quả trong việc đổi mới, sắp 
xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo yêu cầu của Nghị quyết quyết số 18-NQ/TW, 
ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Đề án tinh giản biên 
chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cấp.  

 2. Yêu cầu 

 - Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ 
và liên thông; quyết tâm thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế 
nhưng không làm ảnh hưởng, gián đoạn đến hoạt động, đảm bảo hoàn thành tốt 
nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị được giao.  

- Sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế nhằm xây dựng đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, có phẩm chất chính trị, 
đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao, đáp ứng được yêu 
cầu thực hiện nhiệm vụ và có tiền lương, thu nhập đảm bảo cuộc sống. 

 II. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

1. Về sắp xếp tổ chức bộ máy 

Thực hiện theo Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của 
các cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cụ thể: 

- Cấp tỉnh: Giảm 07/162 phòng chuyên môn thuộc cấp Sở (tỷ lệ giảm: 
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4,3%); giảm 12/109 đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp Sở (tỷ lệ giảm: 11%); 01/14 
Chi cục; giảm 01/04 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh (tỷ lệ giảm: 
25,0%); giảm 70 phòng thuộc chi cục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp sở; giảm 
33 trạm thuộc chi cục, trung tâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn và 16/25 phòng khám đa khoa khu vực trực thuộc Sở Y tế. 

- Cấp huyện: Giảm 21/142 phòng chuyên môn (Tỷ lệ giảm 14,8 %); 11/23 
đơn vị sự nghiệp văn hóa, thể thao, thông tin (Tỷ lệ giảm 47,8%); đối với sự 
nghiệp giáo dục và đào tạo thực hiện sáp nhập giảm 41 trường, 77 điểm trường 
(khối Tiểu học và Trung học cơ sở). 

2. Về tinh giản biên chế 

Trong 4 năm, từ năm 2018 đến năm 2021 trung bình mỗi năm toàn tỉnh 
giảm ít nhất được 578 biên chế, chiếm tỷ lệ 1,8% (trong đó viên chức giảm 486 
người, công chức hành chính giảm 39 người, cán bộ, công chức cấp xã giảm 53 
người). 

3. Về cải cách hành chính 

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; tiếp tục nâng cấp các bộ phận một cửa, một cửa liên 
thông ở các sở, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện bảo đảm hiệu lực, 
hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế; tổ chức thực hiện mô hình trung tâm 
phục vụ hành chính công ở cấp tỉnh, cấp huyện. 

4. Đối với cấp xã 

4.1. Thực hiện rà soát, sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp 
xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên.  

4.2. Xây dựng Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán 
bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và 
thôn, khối phố. Trong đó, xác định rõ năm 2018 mỗi huyện, thành phố chọn 01 
đơn vị cấp xã (có đủ điều kiện) để thực hiện thí điểm mô hình Bí thư đồng thời 
là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; phấn đấu đến năm 2020 mỗi huyện, thành 
phố thực hiện được 1/3 số đơn vị cấp xã có Bí thư đồng thời là Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã. 

4.3. Thực hiện rà soát, sắp xếp, sáp nhập các thôn, khối phố chưa đạt tiêu 
chuẩn theo quy định về số hộ gia đình; giảm số lượng người hoạt động không 
chuyên trách thôn, khối phố. 

III- NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

  1. Sở Nội vụ 

- Tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về chức 
năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế theo quy định của Trung ương (Triển 
khai thực hiện từ quý II năm 2018, hoàn thành trong quý IV năm 2019). 
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- Rà soát, tăng cường thực hiện phân cấp quản lý nhà nước, quản lý 
chuyên ngành, lĩnh vực giữa cấp tỉnh, cấp huyện, giữa cơ quan chuyên môn cấp 
tỉnh với các cơ quan chuyên môn cấp huyện (Hoàn thành trong quý IV năm 
2018). 

- Tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách thu hút người có trình độ 
chuyên môn cao vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (Hoàn 
thành trong quý IV năm 2018). 

- Tham mưu Xây dựng Đề án tổ chức thực hiện mô hình trung tâm phục 
vụ hành chính công ở cấp tỉnh (hoàn thành trong quý IV năm 2019). Hướng dẫn 
UBND thành phố Lạng Sơn và UBND huyện Cao Lộc xây dựng Đề án tổ chức 
thực hiện mô hình trung tâm phục vụ hành chính công ở cấp huyện (Thành phố 
Lạng Sơn hoàn thành trong quý IV năm 2018; huyện Cao Lộc hoàn thành trong 
quý IV năm 2019).  

- Tham mưu triển khai thực hiện hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc 
hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thành 
một văn phòng tham mưu, giúp việc chung (sau khi có hướng dẫn của Trung 
ương). 

- Đôn đốc thực hiện kế hoạch triển khai Nghị quyết; Kịp thời đề xuất biểu 
dương, khen thưởng những cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện tích cực, có hiệu 
quả; phê bình, xử lý kịp thời những cơ quan, đơn vị, 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 (Thực hiện thường xuyên). 

- Xây dựng Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, 
công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, 
khối phố (Hoàn thành trong Quý II năm 2018). 

- Tham mưu xây dựng quy định khung số lượng cán bộ, công chức cấp xã 
cho phù hợp theo hướng xác định rõ vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, đặc thù 
của tỉnh và bảo đảm giảm biên chế; Quy định thống nhất việc khoán kinh phí chi 
phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, khối phố ( sau 
khi có hướng dẫn của Trung ương). 

- Tiếp tục triển khai thực hiện rà soát, sắp xếp, sáp nhập các thôn, khối phố 
chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định về quy mô số hộ gia đình thực hiện theo Kế 
hoạch số 25/KH-UBND1 ngày 09/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh (Hoàn 
thành bước 1 trong năm 2020).  

- Xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh về sắp xếp, nhập đơn vị hành chính 
cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự 
nhiên (Hoàn thành trong Quý II năm 2018). 

                                           
1 Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 09/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện sắp xếp, sáp nhập 

các thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  
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2. Các sở, ban, ngành 

 Thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế theo Đề án của các cơ quan, 
đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Triển khai thực hiện Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy 
của sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành kèm theo Quyết định số 2532/QĐ-UBND, ngày 26/12/2017 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. 

Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị mình để 
đảm bảo tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác chuyên môn. 

Có 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. 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. 

 Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, 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. 

3. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

Ngoài những nhiệm vụ được quy định tại Khoản 2 mục III trong Kế hoạch 
còn thực hiện nhiệm vụ sau: 

Tham mưu thực hiện sáp nhập Trung tâm Dạy nghề, giới thiệu việc làm 
và Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Trung tâm dạy 
nghề và hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh vào Trường Cao đẳng nghề 
Lạng Sơn (Hoàn thành trong Quý II năm 2018). 

4. Sở Thông tin và truyền thông 

Ngoài những nhiệm vụ được quy định tại Khoản 2 mục III trong Kế hoạch 
còn thực hiện các nhiệm vụ sau: 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan 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 sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. 

5. UBND các huyện, thành phố 

- Thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế theo Đề án của các huyện 
đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Triển khai thực hiện Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy 
của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 
2533/QĐ-UBND, ngày 26/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo chất 
lượng và đúng tiến độ. 

- Thực hiện hợp nhất văn phòng cấp ủy với Văn phòng Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện (sau khi có hướng dẫn của Trung ương). 
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- Triển khai thực hiện Đề án của tỉnh về tinh giản biên chế, sắp xếp, cơ 
cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không 
chuyên trách ở cấp xã, thôn, khối phố. 

- Xây dựng Đề án và triển khai thực hiện sắp xếp, nhập đơn vị hành chính 
cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự 
nhiên sau khi được phê duyệt. 

- Thực hiện rà soát, sáp nhập các thôn, khối phố trên cơ sở nhiệm vụ đã 
được quy định tại Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 09/02/2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập các thôn, khối phố trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn. 

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức 
năng, thẩm quyền, nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức triển khai thực hiện kế 
hoạch này; định kỳ trước ngày 30/11 hằng năm báo cáo tình hình triển khai 
thực hiện gửi Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.  

2. Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này, 
hàng năm tổng hợp tiến độ triển khai, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/12 ./.  

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Nội vụ; 
- TT. Tỉnh ủy; 
- TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, ĐVSN trực thuộc UBND tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng: NC, TH, HC-QT, 
TT THCB; 
- Lưu: VT, NC (TTD). 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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