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Tại pỊuên họp ngày 20/11/2018, sau khi xem xét Báo cáo số 736-

- (Ắi/ỈỊt/ÌẦVTV) BC/BTCTU ngày 20/11/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
/
thảo luận và thống nhất kết luận về việc sắp xếp lại cán bộ lãnh đạo cấp phòng của
các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy dôi dư so vói số lượng quv
'------định, như sau:
1 . v ề nguyên tắc sắp xếp
YV\&»

_ Việc 3ắp xếp, bố trí cán bộ lãnh đạo cấp phòng dôi dư ở cơ quan nào, do

\\ú p jẬ ^ lãnh đạo cơ quan đố chịu trách nhiệm thực hiện. Lãnh đạo tất cả các phòng (trừ các
/ ^ ^ ' ' ĩ ^ ò n g không có thay đổi về tên gọi, chức năng, nhiệm vụ) đều thuộc diện sắp xếp.
- Cán bộ được sắp xếp, bố trí lại phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn của
chức danh (đại học chuyên môn, trung cấp lý luận chính trị trở lên) và đáp ứng
được khung năng lực của vị trí việc làm dự kiến bố trí. Cán bộ có nguyện vọng xiu
thôi giữ chức vụ, xin nghỉ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014.
Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ và Hướng dẫn số
18-HD/BTCTW ngày 05/12/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “thực hiện Nghị

định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chỉnh phủ sửa đổi, bỏ sung một số
điều cùa Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính
sách tinh giản biên chế" thì quan tâm, ưu tiên xem xét, giải quyết.
- Thực hiện bố trí chức vụ tương đương; nếu không còn vị trí để bố trí chức
vụ tương đương thì bố trí chức vụ thấp hơn một cấp so với chức vụ hiện giữ (cấp
trưởng bố trí xuống làm cấp phó, cấp phó bố trí xuống làm chuyên viên) và được
bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ theo Quyết định số 140/2009/QĐ-TTg ngày
31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ “về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối

với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy
khi khuyết vị trí lãnh đạo cấp phòng thì ưu tiên cất nhắc, xem xét nếu đảm bảo điều
kiện, tiêu chuẩn theo quy định.
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2. v ề quy trình sắp xếp
Căn Cứ các nguyên tắc nêu trên, lãnh đạo các cơ quan chủ động sắp xếp, bổ
trí cán bộ lãnh đạo cấp phòng dôi dư theo quy trình như sau:

a) Sắp xếp, điều động, bố trí giữ chức vụ tương đương với chức vụ hiện giữ
thì thực hiện quy trình theo 04 bước như sau: 1) Bộ phận tham mưu công tác tổ
chức, cán bộ đề xuất phương án. 2) Tập thể lãnh đạo cơ quan thảo luận, thống nhất
phương án. 3) Lấy ý kiến tham gia của cấp ủy cơ quan. 4) Tập thể lãnh đạo cơ quan
xem xét, quyết định.

b) Sắp xếp, điều động, bố trí giữ chức vụ thấp hơn với chức vụ hiện giữ (cấp
trưởng bổ trí xuống cấp phó, cấp phó bổ trí xuống làm chuyên viên): Làm tốt công
tác tư tưởng, nêu cao tinh thần tự nguyện của các đối tượng thuộc diện sắp xếp.
Trường hợp qua làm công tác tư tưởng, đối tượng thuộc diện sắp xếp có nguyện
vọng xin nghỉ công tác, xin thôi giữ chức vụ hoặc giữ chức vụ thấp hơn thì quan
tâm xem xét, giải quyết theo nguyện vọng và đảm bảo đúng quy định. Trường hợp
đã làm công tác tư tưởng, song không có đồng chí nào thuộc đổi tượng thuộc diện
sắp xếp xin nghỉ công tác, xin thôi giữ chức vụ hoặc giữ chức vụ thấp hơn thì lựa
chọn một trong hai hình thức tổ chức thi tuyển hoặc lấy phiếu tín nhiệm để tiến
hành sắp xếp.
- Nếu lựa chọn hình thức tổ chức thi tuyển để tiến hành sắp xếp thì thực hiện
theo Công văn số 2424/BNV-CCVC ngày 09/5/2017 của Bộ Nội vụ “về hướng

dẫn thực hiện Đe án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ,
cấp sở, cấp phòng ”, và Công văn số 983-CV/BTCTƯ ngày 24/11/2017 của Ban
Tổ chức Tỉnh ủy “về đề nghị bổ sung nội dung hưởng dẫn tổ chức thi tuyển chức
danh lãnh đạo cấp vụ, cấp sở, cấp phòng".
- Nếu lựa chọn hình thức lấy phiếu túi nhiệm để tiến hành sắp xếp thì thực hiện
theo quy trình 5 bước như sau: 1) Bộ phận tham mưu công tác tổ chức, cán bộ đề
xuất phương án. 2) Tập thể lãnh đạo cơ quan thảo luận, thống nhất phương án. 3) Lấy
phiếu tín nhiệm của cán bộ, công chức cơ quan. 4) Lấy ý kiến tham gia của cấp ủy cơ
quan. 5) Tập thể lãnh đạo cơ quan xem xét, quyết định.

3. Bảo lưu số lượng cấp phó
- Đối với cơ quan tiến hành sắp xếp được ngay số lượng lãnh đạo cấp phó
phòng để đảm bảo thực hiện quy định phòng được giao biên chế dưới 10 người

được bổ trí trưởng phòng và 01 phó trưởng phòng; từ 10 người trở lên được bổ trí
không quả 02 phó trưởng phòng thì khuyến khích thực hiện.
- Đối với cơ quan chưa tiến hành sắp xếp được ngay số lượng lãnh đạo cấp
phó phòng thì cho phép số lượng lãnh đạo cấp phó của các phòng cao hơn quy định
song không vượt quá tổng số lãnh đạo cấp phó hiện có của cơ quan, nhưng khi có
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cấp phó nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác thì không được bổ sung; đồng thời,
ngay trong năm 2018, 2019 phải xây dựng lộ trình cơ cấu lại để đến hát năm 2020
có số lượng lãnh đạo cấp phó của các phòng theo đúng quy định. Trong đó, để góp
phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp phòng và đảm công bằng,
dân chủ, khách quan trong quá trình sắp xếp, đối vói cơ quan, đơn vị trong khoảng
thời gian từ nay đến hết năm 2020 có đồng chí cấp phó phòng đến thòi hạn bổ
nhiệm ỉại theo quy định thì phải gắn việc xem xét bổ nhiệm lại với việc tiến hành
quy trình sắp xếp, bố trí lãnh đạo cấp phó của các phòng dôi dư để xác định luôn
trường hợp nào không thuộc đối tượng bảo lưu, trường họp nào thuộc đối tượng
bảo lưu cho đến hết năm 2020.
Căn cứ Thông báo này, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh
ủy triển khai thực hiện. BCS Đảng ƯBND tỉnh, các đảng đoàn, ban cán sự đảng,
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng
ủy khối nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện ở cơ quan, địa phương mình cho phù họp,
đồng bộ và thống nhất./.

Nơi nhắn:
- Ban Tổ chúrc Trung ưcmg(b/c),
- Vụ II, Ban TCTW,
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu,
giúp việc Tinh ủy,
- Đảng đoàn HĐND tỉnh,
- BCS Đảng UBND tinh,
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Ban
Thường vụ Tỉnh đoàn,
- BTV các huyện ủy, thị ủy, thành ủy,
đảng ủy khối,
-Cácd/cƯVTVTỈnhủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG v ụ
í THƯ

Nguyen Văn H ùng

