TỈNH ƯỶ QUẢNG TRỊ
BAN TUYÊN GIÁO

ĐÃNG CỘNG SẢN V IỆT NAM
Quảng Trị, ngày^tháng5~năm 2019
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TụyỊên truyên việc săp xêp các đom vị hành chính câp huyện và cấp xã
7>/c iế m

V

Thực hiện Hướng dẫn số 94-HD/BTGTW ngày 6/5/2019 của Ban Tuyên
giáo Trung ương về tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chỉnh cấp huyện và
cấp xã, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Làm rõ tầm quan trọng, ý nghĩa và những tác động tích cực của việc thực
hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đối với sự
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; sự tinh gọn và hiệu lực, hiệu quả tổ chức
bộ máy của cả hệ thống chính trị.
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của
cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương trên.
- Làm cho mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức
và người lao động thông suốt về nhận thức tư tưởng, thống nhất trong chỉ đạo và
thực hiện; tạo sự nhất trí, ủng hộ cao trong cán bộ, đảng viên, nhân dân ở các địa
phương trực tiếp triển khai chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện
và cấp xã.
- Công tác tuyên truyền phải đóng góp tích cực vào việc tạo sự thống nhất tư
tưởng, hành động và phản ánh trung thực, sinh động, theo sát lộ trình, yêu cầu,
nhiệm vụ của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và việc tổ
chức thực hiện của các cấp, các ngành, địa phương.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1.
Quán triệt những quan điểm chỉ đạo của Đảng nêu trong Nghị quyết số
37 NQ/TW, ngày 2^712/2018 của Bộ Chứ.h trị “về việc sắp xếp các ãơn vị hành
chỉnh cấp huyện và cẩp x ã ” và Chương trình hành động sổ 147-CTHĐ/TU, ngày
9/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW,
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ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị “về việc sắp xếp các đơn vị hành chỉnh cấp
huyện và cấp x ã ”, đồng thời làm sâu sắc những nội dung sau:
- Khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, khách quan, xuất phát từ yêu cầu
cấp bách của cuộc sống; thực trạng tồn tại, hạn chế của hệ thống hành chính cấp
huyện và xã; làm rõ những kết quả tích cực nếu chủ trương này được thực hiện tốt.
- Khẳng định đây là chủ trương nhất quán được cụ thể hóa từ các văn kiện
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TW,
ngày 25/7/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa
XII) “Một sổ vẩn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống
chỉnh trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ”, Ke hoạch số 86-KH/TU ngày
7/5/2018 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/7/2017 của
Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
- Khẳng định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã nhằm
tổ chức họp lý đơn vị hành chính các cấp phù họp với với thực tiễn và xu thế phát
triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy chính
trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực của
Nhà nước và xã hội cho phát triển kinh tế - xã hội trong từng địa phương và trên
phạm vi toàn quốc.
2.
Bám sát yêu cầu, nội dung, lộ trình nêu trong Nghị quyết số 37-NQ/TW,
ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14, ngày
12/3/2019 của ủ y ban Thường vụ Quốc hội “về việc sắp xếp các đơn vị hành
chỉnh cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 ”, các Kế hoạch thực hiện sắp
xếp đơn vị hành chính ở cấp huyện, cấp xã của Chính phủ, Chương trình hành
động số 147-CTHĐ/TƯ, ngày 9/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện
Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị. Phản ánh những
nhiệm vụ trước mắt, năm 2020, 2021 phải gắn với những nhiệm vụ lớn, rất quan
trọng như: Sửa đổi và ban hành mới các quy định pháp luật (trong đó có quy định
về tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã); lãnh đạo, chỉ đạo đại hội
đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử đại biểu hội đồng nhân
dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đơn vị hành chính mới sau khi sắp xếp;
tổng kết việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 20192021; xây dựng và phê duyệt Quy hoạch tổng thể các đơn vị hành chính của quốc
gia và từng địa phương phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bảo
đảm đến 2030 các đơn vị hành chính trong cả nước cơ bản đáp ứng yêu cầu xây

3

dựng nước ta thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội
chủ nghĩa...
3. Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người
đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; nhấn mạnh kết quả thực hiện
sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phù hợp theo quy định là một
trong các tiêu chỉ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể cấp ủy, chính
quyền và người đứng đầu.
4. Làm rõ việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã gắn với
thực hiện tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động phải thực hiện theo tinh thần các nghị quyết, kết luận của Đảng,
quy định của Nhà nước, hướng dẫn của các ban, bộ, ngành liên quan về vấn đề này
và phù họp với tình hình thực tế; bảo đảm những yêu cầu về việc sắp xếp tinh gọn
bộ máy nêu trong Nghị quyết số 37-NQ/TW, Nghị quyết số
653/2019/UBTVQH14, Chương trình hành động số 147-CTHĐ/TU, ngày 9/5/2019
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày
24/12/2018 của Bộ Chính trị như: Thực hiện dân chủ khách quan, minh bạch trong
việc rà soát, đánh giá, bố trí, sắp xếp lựa chọn những người có phẩm chất năng lực;
giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho những người bị tác động do sắp xếp;
tạm dừng việc bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng cán bộ,
công chức, viên chức thuộc diện phải sắp xếp; việc sắp xếp, sáp nhập, họp nhất tổ
chức bộ máy các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính cấp huyện, xã phải bảo đảm
theo hướng tinh gọn, họp lý, không tăng thêm đầu mối...
5. Phản ánh quá trình triển khai thực hiện chủ trương này; tuyên truyền nội
dung kế hoạch, các văn bản hướng dẫn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức
được giao trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xẵ.
Thông tin công khai minh bạch các phương án, đề án sắp xếp, các chế độ chính
sách đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dư dôi do thực hiện sắp xếp
đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Phản ánh công tác kiểm tra, giám sát, công
tác xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện; biểu dương điển hình tiên tiến.
6. Theo dõi, nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phát
hiện và tham gia giải quyết làm ổn định tình hình khi có những vấn đề phát sinh
trong quá trình triển khai do: Không được thông tin đầy đủ, việc xây dựng các đề
án, dự án không bảo đảm các yêu cầu chính đáng cần được tôn trọng cùa nhân dân
về văn hóa, tín ngưỡng; công tác xây dựng chương trình, đề án chậm không đảm
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bảo tiến độ; công tác lấy ý kiến nhân dân không đúng quy trình; không bảo đảm
công khai minh bạch trong giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động dư dôi; cố tình bổ nhiệm, đề bạt, tuyển dụng cán bộ; gây
khó khăn cho nhân dân trong chuyển đổi các giấy tờ; luận điệu xuyên tạc, kích
động nhân dân của kẻ xấu phá hoại hay trục lợi từ việc thực hiện chủ trương này...
III. TỎ CHỨC THựC HIỆN
1. Ban Tuyền giáo Tỉnh ủy:
- Xây dựng và ban hành hướng dẫn tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị
hành chính cấp huyện và cấp xã. Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo tổ chức tổt công
tác tuyên truyền.
- Nắm bắt, theo dõi các vẩn đề dư luận, diễn biến tình hình tư tưởng của cán
bộ, đảng viên, nhân dân nhất là ở các địa phương có đơn vị hành chính cấp huyện
và cấp xã trong diện sắp xếp, kịp thời tham mưu phản ánh giải quyết.
- Chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương tuyên truyền
về quá trình thực hiện chủ trương, phát hiện, tham gia giải quyết những vấn đề nảy
sinh trong quá trình hiển khai.
2. Đề nghị ủ y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị
- xã hội các cấp trong tỉnh: Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn
viên, hội viên, nhân dân để tạo được sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và
hành động khi địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính; đồng thời giám sát
quá trình triển khai thực hiện.
3. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh:
- Bám sát chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước và ƯBND tỉnh tuyên truyền việc thực
hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.
- Đưa thông tin toàn diện, khách quan quá trình thực hiện chủ trương góp
phần tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của
nhân dân.
- Nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp trong phản ánh những vấn đề liên quan
đến các vụ việc phức tạp, nhạy cảm đang được dư luận xã hội quan tâm.
4. Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành uỷ, Tuyền huấn các Đảng uỷ
trực
• thuộc
• và các tổ chức chính trị• - xã hội:
•
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- Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ để xây dựng hướng
dẫn tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã với
những nội dung thiết thực, phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị.
- Chỉ đạo Đài truyền thanh, đội ngũ báo cáo viên, Mặt trận và các tổ chức
chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành
chính cấp huyện và cấp xấ. Theo dõi, nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội; tham mưu,
đề xuất cấp uỷ giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh liên quan đến công tác tư
tưởng trong quá trình ữiển khai.
Nơi nhân:
- Vụ Tuyên truyền- BTG TW (b/c),
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c),
- Văn phòng Tỉnh ủy, VP HĐND tỉnh,
- Văn phòng ƯBND tỉnh,
- Các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc,,
- Các cơ quan khối TT-VH,
- ủ y ban MTTQVN và các đoàn thể CT-XH tỉnh,
- BTG các huyện, thị uỷ, thành uỷ
và TH các Đảng uỷ trực thuộc,
- Lãnh đạo Ban,
- Lưu Phòng TT, VT.

K/T TRƯỞNG BAN

