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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và  

dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phê duyệt tổng số lượng người  

làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021; Báo cáo của  

UBND tỉnh về tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan  

chuyên môn cấp tỉnh năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 

 
 

Ngày 06/11/2020, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự 

thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phê duyệt tổng số lượng người làm việc 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021; Báo cáo của UBND tỉnh về tình 

hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh năm 2020, 

nhiệm vụ năm 2021. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Pháp chế của Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao 

thông vận tải, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo 

UBND các huyện, thành phố. 

Sau khi nghe Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tóm tắt nội dung các dự thảo 

và ý kiến tham gia của các thành phần tham dự cuộc họp. Đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh kết luận như sau: 

I. Đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập năm 2021. 

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành 

Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức; Công văn số 4760/BNV-TCBC ngày 11/9/2020 của Bộ Nội vụ về số 

lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

của tỉnh Lạng Sơn năm 2021, theo đó năm 2021 UBND tỉnh Lạng Sơn được 

giao 21.892 người (giảm 546 người, tương ứng giảm 2,43% so với tổng số 

người làm việc của tỉnh năm 2020). Như vậy, trong giai đoạn 2015 - 2021 số 

lượng người làm việc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giảm 2.433 người để bảo đảm 

tỷ lệ cắt giảm theo đúng chỉ đạo của Trung ương là 10%. 

UBND tỉnh nhất trí với phương án của Sở Nội vụ đề xuất giao số lượng 

người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021, cụ thể: 

- Giữ nguyên số giao như năm 2020 đối với 08 cơ quan: Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công 
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nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công 

Thương. 

 - Thực hiện giao giảm so với năm 2020 đối với 141 người làm việc của 

07 cơ quan của tỉnh như sau: Sở Giao thông vận tải giảm 01 người, Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh giảm 03 người, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

giảm 04 người, Sở Giáo dục và Đào tạo giảm 56 người, Sở Y tế giảm 75 người, 

Sở Tư pháp giảm 01 người, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giảm 01 người. 

- Thực hiện giao giảm so với năm 2020 đối với 388 người làm việc của 

UBND cấp huyện: UBND huyện Chi Lăng giảm 39 người, UBND huyện Cao 

Lộc giảm 40 người, UBND huyện Lộc Bình giảm 49 người, UBND huyện Văn 

Quan giảm 32 người, UBND huyện Bình Gia giảm 36 người, UBND huyện Hữu 

Lũng giảm 53 người, UBND huyện Đình Lập giảm 24 người, UBND huyện 

Tràng Định giảm 31 người, UBND huyện Văn Lãng giảm 30 người, UBND 

huyện Bắc Sơn giảm 28 người, UBND thành phố giảm 26 người.  

- Giao tăng 05 người làm việc đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn từ nguồn dự phòng của tỉnh năm 2020 do thành lập mới Ban Quản lý rừng 

đặc dụng Mẫu Sơn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng 

thời thực hiện giao giảm toàn bộ 17 người làm việc dự phòng còn lại của tỉnh 

năm 2020 (sau khi đã trừ 05 người làm việc để bổ sung cho Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn). 

- Yêu cầu Sở Nội vụ rà soát lại các số liệu tại các biểu của dự thảo đảm 

bảo chính xác; hoàn thiện hồ sơ, dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các 

đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 để trình UBND tỉnh xem xét quyết định tại 

cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2020 theo quy định. 

II. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình tổ chức và hoạt động của các 

cơ quan chuyên môn cấp tỉnh năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 

Thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 và Nghị định số 

107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo đó việc thực 

hiện chế độ báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên 

môn cấp tỉnh năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 là nhiệm vụ hằng năm UBND tỉnh 

báo cáo HĐND tỉnh theo quy định.  

Để đảm bảo về nội dung và thể thức dự thảo Báo cáo, UBND tỉnh yêu cầu 

Sở Nội vụ tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia góp ý tại cuộc họp và hoàn thiện 

dự thảo văn bản như sau: 

1. Về nội dung dự thảo Báo cáo: xác định đây là báo cáo của UBND tỉnh 

về tình hình tổ chức và hoạt động của các các cơ quan chuyên môn, do đó nội 

dung của dự thảo Báo cáo phải bám sát theo đúng nội hàm của Báo cáo. 

2. Về bố cục trình bày như sau: 

- Mục I về công tác chỉ đạo, điều hành: nghiên cứu trình bày gắn gọn; nêu 

bật nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh đối với các cơ quan chuyên môn 
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về triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình công tác của 

Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; chỉ đạo các Sở, ban, ngành đã tham mưu 

cho UBND tỉnh triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình 

công tác liên quan đến tổ chức và hoạt động theo lĩnh vực của Sở, ngành được 

giao. 

- Mục II về tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn, 

trong đó:  

+ Điểm 1 về thực trạng tổ chức bộ máy: đánh giá tình hình tổ chức bộ 

máy, biên chế, đội ngũ lãnh đạo cấp sở, cấp phòng, đơn vị, chức năng, nhiệm vụ 

của các cơ quan;  

+ Điểm 2 về kết quả hoạt động của các cơ quan chuyên môn: tập trung 

đánh giá kết quả hoạt động của từng cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao (19 sở, ngành và 01 Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng 

Sơn).  

- Mục III về đánh giá chung: nêu lên ưu điểm, khó khăn, hạn chế, nguyên 

nhân khó khăn, hạn chế. 

- Mục IV về phương hướng nhiệm vụ: cần định lượng nhiệm vụ tập trung 

triển khai, thực hiện về công tác tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên 

môn của tỉnh trong năm 2021 trên cơ sở căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP 

ngày 14/9/2020 của Chính phủ; chỉ đạo, định hướng của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và 

các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan; việc khắc phục những khó khăn, 

hạn chế đã nêu ra. 

- Mục V về kiến nghị. 

3. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính và các Sở ngành liên quan rà soát, 

hoàn thiện các biểu số liệu kèm theo Báo cáo bảo đảm chính xác, đúng quy định. 

Yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo văn bản, trình UBND 

tỉnh trước ngày 10/11/2020./. 

 

Nơi nhận:                     
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Theo thành phần dự họp; 

- C,PVP UBND tỉnh, phòng: THNC;  

- Lưu: VT, THNC(HXĐ). 
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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