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Quảng Trị, ngày A/Ị tháng 01 năm 2019

về triển khai thực hiện Ket luận so 79-KƯTU
ngciy 16/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
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- Các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy;
- Báo Quảng Trị, Trường Chính trị Lê Duẩn;
- ƯBMTTQVN và các đoàn thể chính trị-x ã hội cấp tỉnh;
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Đảng ủy Khối các
cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh.

Ngày 16/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 79KL/TU “vé việc thực hiện tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống
chính trị”, trong đó yêu cầu các địa phương, đơn vị: “tiến hành rà soát, đánh

giá lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, khẩn trương đề
xuất tỉnh giản biên chế đối với các đổi tượng thuộc trường hợp tỉnh giản biên
chế theo quy định; trường hợp địa phương, đơn vị có đối tượng cần tinh giản mà
cổ tình bao che, giấu dỉểm, không chủ động bảo cáo, đề xuất tinh giản, nếu qua
theo dồi, thanh tra, kiêm tra, giảm sát phát hiện được sẽ xử lý trách nhiệm của
người đứng đầu và bộ phận tham mưu về công tác cản bộ ”, Tuy nhiên đến nay
Ban Tổ chức Tỉnh ủy vẫn chưa nhận được báo cáo kết quả rà soát, đề xuất đối
tượng tinh giản biên chế của các địa phương, đơn vị.
Đe triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị khẩn trương đề xuất, lập
danh sách đối tượng tinh giản biên chế theo đúng quy định tại 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 “sửa đổi,

bổ sung một sổ điều của Nghị định sỗ 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính
phủ về chính sách tinh giản biên chể” và Hướng dẫn số 18-HD/BTCTW ngày
05/12/2018 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng “thực hiện Nghị định số
113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điều
của Nghị định sổ 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chỉnh
sách tỉnh giản biên chế” gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 04/3/2019 để
tống họp, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
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Nhận được Công văn này, nếu địa phương, đơn vị vẫn không báo cáo, đề
xuất, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ chủ động báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem
xét, giải quyết và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và bộ phận tham mưu
về công tác tổ chức cán bộ theo đúng quy định./.
Noi nhân:
- Như trên,
- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo),
- Phòng Tổ chức - Cán bộ,
- Lưu Văn thư.
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