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Số: 188/KH-UBND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Văn Lãng, ngày 15 tháng 6 năm 2022 

  

     KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế 

giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn huyện Văn Lãng 

 

Thực hiện Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 

của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP 

ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

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

Căn cứ Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 30/3/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn về triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2022-

2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn huyện Văn 

Lãng, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Triển khai rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu 

lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 

số 33-CT/TU, ngày 30/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 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 đến hết năm 2030 theo quy định. 

2. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức 

chính trị - xã hội trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế; tiến hành trên cơ sở 

rà soát, sắp xếp lại tổ chức và thực hiện xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; đảm bảo nguyên tắc tập 

trung, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời, đầy đủ theo quy định 

của pháp luật. 

3. Thực hiện tốt công tác tư tưởng đối với các đối tượng chịu tác động trực 

tiếp từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức, kịp thời giải quyết chế độ, chính sách, đảm bảo theo quy 

định. 

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tinh giản biên chế 

nhằm đảm bảo thực hiện đúng, đủ chỉ tiêu đã đưa ra và phù hợp với tình hình nhu 

cầu thực tiễn trong từng cơ quan, đơn vị. 

II. NỘI DUNG 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung 

ương, của tỉnh 
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Các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các văn bản liên quan đến chính sách 

tinh giản biên chế: 

- Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017; Nghị quyết số 19-NQ/TW, 

ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; 

Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị. 

- Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP 

ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị 

sự nghiệp công lập. 

- Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính 

sách tinh giản biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 

20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 

143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách 

tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 

20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. 

- Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 30/3/2022 triển khai thực hiện chính sách 

tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Thực hiện rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ 

máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

a) Nhiệm vụ 

- Rà soát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trực thuộc theo nguyên 

tắc một việc chỉ giao một cơ quan, đơn vị chủ trì và chịu trách nhiệm. 

- Rà soát sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức trực thuộc các cơ quan chuyên môn 

cấp huyện; thực hiện bố trí số lượng Phó Trưởng phòng và tương đương theo Đề 

án số 3048/ĐA-UBND ngày 29/11/2021 của UBND huyện quy định số lượng cấp 

phó các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Văn Lãng; 

- Tiếp tục nghiên cứu, thực hiện sắp xếp, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự 

nghiệp công lập không đủ điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp 

công lập theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP. Các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào 

tạo thực hiện sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp, bảo đảm bố trí đủ sĩ số học sinh trên 

lớp theo các cấp, bậc học theo quy định. 

- Nâng cao hiệu quả công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên 

chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, không 

đạt tiêu chuẩn quy định. 
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b) Phân công cơ quan, đơn vị thực hiện 

Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, UBND các 

xã, thị trấn. 

3. Thực hiện chính sách tinh giản biên chế 

Định kỳ 02 lần/năm (6 tháng/1 lần), các cơ quan, đơn vị đề nghị đối tượng 

thực hiện tinh giản biên chế, lập danh sách và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản 

biên chế cho từng đối tượng tinh giản biên chế kèm hồ sơ gửi UBND huyện (qua 

Phòng Nội vụ huyện) để thực hiện thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 

theo quy định. 

- Kỳ I: Các đối tượng có thời điểm tinh giản biên chế từ ngày 01/01 đến hết 

ngày 30/6 hằng năm. 

- Kỳ II: Các đối tượng có thời điểm tinh giản biên chế từ ngày 01/7 đến hết 

ngày 31/12 hằng năm. 

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

         1. Phòng Nội vụ huyện 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Bảo hiểm xã hội huyện 

và các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định, tổng hợp danh sách, đối tượng tinh 

giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện, tham mưu trình Sở Nội vụ, UBND 

tỉnh phê duyệt theo quy định. 

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tổ chức thực hiện việc chi 

trả các chế độ chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế của huyện sau khi nhận 

được kinh phí tinh giản biên chế từ tỉnh; thực hiện quyết toán kinh phí với Sở Tài 

chính theo quy định. 

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện quản lý và sử dụng biên chế theo 

quy định của pháp luật. 

- Có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết và định kỳ báo 

cáo UBND huyện, Sở Nội vụ theo quy định. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thanh toán, quyết toán kinh phí chi trả 

chính sách tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị theo quy định. 

3. Bảo hiểm xã hội huyện 

Phối hợp với Phòng Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan: 

- Thẩm định hồ sơ đề nghị xét tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị về 

quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của đối tượng thực hiện tinh giản biên chế, thu 

bảo hiểm xã hội theo quy định. 

- Giải quyết chế độ chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội đối với các trường 

hợp tinh giản biên chế theo quy định. 

4. Các cơ quan, đơn vị 
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- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm phối hợp với cấp ủy, tổ chức 

công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức tuyền truyền, phổ biến, 

quán triệt, tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế đến cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động theo quy định. 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh 

giản biên chế trong phạm vi quản lý theo thẩm quyền, đưa ra khỏi biên chế đối với 

cán bộ, công chức, viên chức chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn về chuyên 

môn, nghiệp vụ; có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm đang 

đảm nhiệm; không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không đủ sức khoẻ để công tác. 

- Căn cứ quy định của pháp luật và tình hình cụ thể các cơ quan, đơn vị 

thành lập Hội đồng xét duyệt tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị, lập danh sách 

đối tượng và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế gửi Phòng Nội vụ để 

xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Thực hiện chi trả các chế độ chính sách cho 

đối tượng tinh giản biên chế theo quy định. 

Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc 

tổ chức triển khai thực hiện; trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có khó 

khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị có ý kiến về UBND huyện (qua 

Phòng Nội vụ) để tổng hợp xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- TT Huyện uỷ; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Các CQCM, ĐVSN thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

 CHỦ TỊCH 
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