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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 30/9/2015 

 
  

Ngày 15/11/2021, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND tỉnh đã tổ chức họp chuyên đề để xem xét dự thảo Tờ trình của Ban 

cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy sơ kết thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 30/9/2015 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên 

chế. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Nội vụ, 

Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. 

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo, ý kiến của các thành phần tham 

dự cuộc họp, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND 

tỉnh kết luận như sau:  

Qua 06 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 30/9/2015 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kết quả việc thực hiện tinh giản biên chế trên địa bàn 

tỉnh được các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát 

sao; các cấp, các ngành, các địa phương nghiêm túc triển khai kịp thời, toàn diện, 

hiệu quả; tinh giản biên chế đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, góp phần cơ cấu lại, 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao năng lực, 

hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm giảm chi thường xuyên, cải 

cách chính sách tiền lương. 

Sở Nội vụ đã chủ động phối hợp với các cơ quan xây dựng dự thảo; để 

tiếp tục hoàn thiện dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và dự thảo 

Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu tối đa các ý 

kiến tham gia tại cuộc họp, đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên 

quan rà soát, hoàn thiện nội dung dự thảo như sau:  

1. Về bố cục Báo cáo: Đưa công tác tuyên truyền tại phần II về phần III - 

Kết quả thực hiện, theo đó Báo cáo sẽ còn 5 phần lớn; bổ sung 01 nội dung 

(điểm 4) về bài học kinh nghiệm vào phần Đánh giá chung. 

2. Về các nội dung cụ thể của Báo cáo 
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a) Phần về Công tác lãnh đạo, chỉ đạo: đánh giá cụ thể, nhấn mạnh về 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng 

UBND tỉnh, UBND tỉnh, các huyện ủy, thành ủy và các cơ quan, đơn vị. 

b) Phần về Kết quả thực hiện 

- Công tác tuyên truyền: bổ sung làm rõ chủ thể, đối tượng, nội dung và 

số liệu tuyên truyền; bổ sung nội dung, số liệu công tác tập huấn theo Kế hoạch 

số 59/KH-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh. 

- Về kết quả sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy: biên tập lại nội dung theo 

hướng làm rõ kết quả tổ chức triển khai đồng bộ của cả hệ thống chính trị trên 

cơ sở bám sát nội dung Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Ban 

Chấp hành Trung ương; bổ sung số liệu sắp xếp tổ chức bộ máy, số liệu tinh 

giản biên chế của Liên đoàn Lao động tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan 

rà soát, đối khớp số liệu đảm bảo thống nhất, đồng thời bổ sung số liệu và đánh 

giá kết quả thực hiện chủ trương kiêm nhiệm các chức danh cán bộ cấp xã (Bí 

thư kiêm Chủ tịch UBND, Bí thư hoặc Phó Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND); số 

liệu Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn. Đánh giá kết quả tổ chức thực hiện việc 

phân cấp quản lý tác động đến tổ chức bộ máy; công tác cải cách hành chính,.. 

- Về công tác kiểm tra, giám sát: bổ sung số liệu cụ thể về công tác kiểm tra, 

giám sát của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trân Tổ quốc và các đoàn thể nhân 

dân, Hội đồng nhân dân các cấp. 

c) Phần về Đánh giá chung 

- Về ưu điểm: Đánh giá rõ nét hơn về vai trò lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy 

đảng, việc tổ chức thực hiện. 

- Về hạn chế: bổ sung thên cụm từ: Khó khăn, hạn chế; biên tập theo hướng 

đánh giá về khó khăn trước, hạn chế sau; trong đó bổ sung những khó khăn về: điều 

kiện kinh tế- xã hội của tỉnh ảnh hưởng đến việc tổ chức triển khai, số lượng biên 

chế được phân bổ còn hạn chế,…bổ sung những hạn chế về nhận thức, tinh thần 

trách nhiệm của người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị; công tác đánh giá cán 

bộ chưa đi vào thực chất, vẫn còn có tình trạng cào bằng, còn nể nang, né tránh, 

ngại va chạm. Làm rõ những nguyên nhân khác quan (xuất phát điểm của tỉnh thấp, 

việc giao biên chế chưa gắn với đặc điểm tình hình địa phương …), nguyên nhân 

chủ quan (nhận thức cán bộ, công chức, viên chức; tinh thần trách nhiệm cấp ủy, 

chính quyền, người đứng đầu ..). 

d) Phần về Phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2022- 2030: nhấn mạnh vai 

trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; bổ sung việc triển khai thực hiện có hiệu quả Đề 

án số 03-ĐA/TU, ngày 27/8/2021 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về Đề án “Đổi mới, nâng 

cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025”; bổ sung việc triển khai sau khi Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận của ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện 

Chỉ thị số 33-CT/TU; bổ sung việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan trong hệ thống 

chính trị của tỉnh hoàn thiện xây dựng vị trí việc làm sau khi các Bộ, ngành 
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Trung ương ban hành văn bản liên quan về vị trí việc làm đối với cơ quan, đơn 

vị. 

đ) Phần kiến nghị, đề xuất: biên tập lại theo hướng thống nhất các nội dung 

kiến nghị đối với Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Tổ chức Trung ương. 

e) Các nội dung khác: yêu cầu rà soát thống nhất số liệu đảm bảo thống 

nhất, chính xác giữa các cơ quan, giữa nội dung Báo cáo và các phụ lục kèm theo; 

sử dụng văn phong của Đảng trong Báo cáo. 

3. Nhất trí đề xuất của Sở Nội vụ về việc xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy ban hành Kết luận về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU. 

Giao Sở Nội vụ dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để trình kèm theo 

dự thảo Báo cáo. 

4. Về dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh:  

- Bổ sung nội dung báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét điều 

chỉnh tên gọi của dự thảo Báo cáo “sơ kết” với tên gọi “Báo cáo tổng kết” đã 

đăng ký tại Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021; 

- Trên cơ sở hoàn thiện các nội dung tại dự thảo Báo cáo của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy như trên; yêu cầu Sở Nội vụ rà soát hoàn thiện dự thảo Tờ trình của 

Ban cán sự đảng UBND tỉnh. 

Yêu cầu Sở Nội vụ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem 

xét trong ngày 16/11/2021./. 

 

Nơi nhận:                       
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành, đơn vị dự họp; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM; 

- Lưu: VT, THNC(NTT). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Đồng 
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