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Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp
Trung ương (khóa XII) “Một so vấn đề ve tiếp tục đoi mới, săp xếp to chức
bộ máy của hệ thong chính trị tỉnh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ” và Ke
hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết
Hội nẹhị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII, “M ột so vấn
đề về tiếp tục đoi mới, sắp xếp to chức bộ mảy của hệ thông chính trị tỉnh gọn,
hoạt động hiện lực, hiệu quả ” (gọi tắt là Nghị quyết so 18-NQ/TW), Tỉnh ủy ban
hành Ke hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦƯ
1. Quán triệt, nấm vững các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp
đã nêu trong Nghị quyết số 18-NQ/TW để triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả.
Triển khai thực hiện nghị quyết tích cực, đồng bộ, nghiêm túc bằng các chương
trình, đề án, quy định cụ thể phù họp vói thực tiễn của địa phương, đơn vị; khắc
phục tình trạng hình thức, không đạt yêu cầu.
2. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý của
chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tố quốc, các đoàn thế chính trị - xã
hội và quyền làm chủ của nhân dân; bám sát Cương lĩnh, H iến pháp, Điều lệ và
các văn kiện của Đảng trong việc đổi mới, săp xêp tô chức bộ máy của hệ thông
chính trị; đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
3. Giữ vững các nguyên tắc tổ chức, hoạt động và đề cao kỷ luật, kỷ
cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nghiêm túc thực hiện nguyên tắc
Đảng thống nhất lãnh đạo việc đổi mới, sắp xếp và quản lý tố chức bộ máy, biên
chế của hệ thống chính trị. Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất
của Tỉnh ủy; đồng thòi phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của từng cấp,
từng ngành, từng địa phương; xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân,
nhất là người đứng đầu CO’ quan, đon vị.
4. Bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hòa giữa kế
thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; gắn đối mới tố chức bộ máy với đổi mới
phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế và cải cách chế độ tiền lương; CO’ cấu
lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút người

có đức, có tài; bố trí đủ nguồn lực cần thiết và có CO’ chế. chính sách phù hợp đối
với những người chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếu tổ chức, bộ máy.
5. Có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị vói quyết tâm cao, nỗ lực lớn,
hành động quyết liệt, hiệu quả. Lãnh đạo tập trung, thống nhất của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy; thực hiện thường xuyên, liên tục, tích cực, mạnh mẽ, có trọng tâm, trọng
điếm, có lộ trình, bước đi vũng chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài.
Những việc đã rõ, cần thực hiện thì thực hiện ngay; những việc mới, chưa được
quy định, hoặc những việc đã có quy định nhưng không còn phù họp thì mạnh dạn
chỉ đạo thực hiện thí điếm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, tàng bước hoàn thiện, mở
rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội; những việc chưa rõ, phức tạp, nhạy
cảm, còn có ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết để có chủ trương,
giải pháp phù họp.
6. Thực hiện nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ
eiao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính. Mô hình và
quy mô tổ chức bộ máy phải phù họp vói tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm
vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.
7. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của
cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp tố chức, bộ máy, tinh giản biên chế; tăng
cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và
sự đồng thuận trong xã hội, không để các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi
dụng xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ.

II. NỘI DUNG
1. Nhiệm vụ, giải pháp chung đối với toàn bộ hệ thống chính trị tỉnh
1.1. Thực hiện Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ
máy, biên chế của toàn hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, trực tiếp là Ban
Thường vụ Tỉnh ủy; thành lập ban chỉ đạo quản lý tổ chức bộ máy, biên chế
thống nhất của tỉnh để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây
dựng tổ chức bộ máy và quản lý biên chế. Tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn,
tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức của hệ thống chính trị gắn với tinh giản
biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức gắn với vị trí việc làm. Kiên quyết giảm và không thành lập mới các tô
chức trung gian; giải thể hoặc sắp xếp lại các tố chức hoat động không hiệu quả,
việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy không được tăng thêm đầu mối và biên chê;
trường họp đặc biệt cần tăng thêm đầu mối phải có ý kiên đồng ý của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy.
1.2. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối
quan hệ công tác giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, khắc phục tình trạng
trùng lắp, chồng chéo để một tổ chức, một người có thê đảm nhiệm nhiêu việc,
nhưng một việc chỉ do một tổ chức, một người chủ trì và chịu trách nhiệm chính.
Quy định và quản lý chặt chẽ biên chế đối với các tổ chức trong hệ thông chính
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trị trên cơ sở phân loại tổ chức, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên
chức và xác định vị trí việc làm một cách khoa học, sát thực tế. Căn cứ vào các
quy định, hướng dẫn của Trung ương, nghiên cứu ban hành Quy định số lượng
biên chế tối thiểu được thành lập tổ chức, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của
một tổ chức phù họp vói đặc điểm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương.
Quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện, chính sách để giảm tỉ lệ người phục vụ
trong từng CO' quan, nhất là khối văn phòng.
1.3. Rà soát, đề nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy
định của Đảng, Nhà nước về tổ chức bộ máy của các cấp, các ngành, các địa
phương, bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Mạnh dạn thí điếm một số mô hình mói
về thu gọn tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh đế tinh gọn đầu mối, nâng
cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; kịp thời sơ kết, tổng kết và mở rộng dần những
mô hình phù họp, hiệu quả.
1.4. Nghiên cứu thực hiện Thông báo số 202-TB/TW ngày 26/5/2015 của
Bộ Chính trị về Đe án “Thí điểm đoi mới cách tuyến chọn cán bộ lãnh đạo,
quản lý cấp Vụ, cấp sở, cấp p h ò n g ”, tạo cơ chế cạnh tranh lành mạnh, công
khai, minh bạch, dân chủ trong bổ nhiệm, đề bạt cán b.ộ và tuyến dụng công
chức, viên chức để thu hút người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong các tổ
chức của hệ thống chính trị. Đổi mới việc thi tuyển, sử dụng, đánh giá và thực
hiện chế độ, chính sách đãi ngộ đối vói cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện
nghiêm chế độ miễn nhiệm, bãi nhiệm, từ chức, cho thôi việc hoặc thay thế kịp
thời những người kém năng lực, phẩm chất đạo đức, không đáp ứng yêu cầu,
tiêu chuẩn của chức danh, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đổi
mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ,
công chức, viên chức, tăng cường công tác bồi dưỡng theo chức danh.
1.5. Thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa cấp trên và
cấp dưới, gắn quyền hạn với trách nhiệm; đồng thời, xây dựng cơ chế kiếm soát
quyền lực chặt chẽ bằng các quy địnli, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch,
đề cao trách nhiệm giải trình và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
Khuyến khích sự năng động, sáns tạo và phát huy tính tích cực, chủ động của
các cấp, các ngành, các địa phương trong việc xây dựng, kiện toàn tổ chức, tinh
gọn bộ máy, tinh giản biên chế.
1.6. Quán triệt và thực hiện tốt Kết luận số 17-KL/TW ngàỵ 11/9/2017
của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tố
chức trong hệ thống chính trị năm 2015 - 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp
giai đoạn 2017 - 2021; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thế, sát thực để tăng
cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành
các quy định về sắp xếp tố chức bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống chính
trị. Biếu dương, khen thưởng kịp thòi những tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu
quả; xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nlìân, nhất là người đứng đầu không
thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, không đạt mục tiêu tinh gọn bộ
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máy, tinh giản biên chế. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để kiểm
điêm, đánh giá, giới thiệu bâu cử, bô nhiệm, miễn nhiệm cán bộ.
1.7. Tiếp tục cải cách hành chính mạnh mẽ, ứng dụng sâu rộng khoa
học - công nghệ, nhât là công nghệ thông tin; nghiên cứu sửa đôi quy định và
thực hiện việc phân bô ngân sách chi thường xuyên đôi vói các tô chức, cơ quan,
đơn vị trong hệ thống chính trị.
1.8. Đấy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự
thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Bố
trí đủ nguồn lực và có cơ chế, chính sách phù họp đối với những cán bộ, công
chức, viên chức chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp, cơ cấu lại tổ
chức bộ máy. Cảnh giác và chủ động có các giải pháp ngăn chặn các hoạt động
chống phá của các thế lực thù địch và phần tử xấu.

2. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể
2.1. Đối với hệ thống tẳ chức của Đảng
Căn cứ vào quy định, hướng dẫn của Trung ương, xây dựng quy định
khung quy chế làm việc của cấp uỷ cấp huyện và cơ sở; rà soát, sửa đổi, bổ sung
quy chế làm việc của cấp ủy các cấp; nghiên cứu, xây dựng quy định về tiêu
chuẩn, cơ cấu, số lượng, điều kiện, quy trình hợp lý để lựa chọn cấp uỷ viên, uỷ
viên ban thường vụ cấp uỷ các cấp.
Điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách
nhiệm, mối quan hệ công tác của Đảng uỷ Khối các CO’ quan tỉnh theo hướng
tinh gọn tổ chức bộ máy và tập trung vào một số nhiệm vụ công tác xây dựng
Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; nghiên cứu, tố chức lại Đảng uỷ
Khối doanh nghiệp tỉnh cho Ị3hù hợp với điều kiện mói nhằm nâng cao tính thực
chất và hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng
viên trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước, nhất là việc kết
nạp chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuấn vào Đảng.
Rà soát, sửa đối, bố sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách
nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại hình tố chức cơ sỏ' đảng theo hướng tăng
cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ỏ' CO' sở, thực hiện cơ bản thống nhất bí thư
cấp ủy đồng thòi là thủ trưởng cơ quan, đơn vị; sơ kết, đánh giá vai trò trưởng ấp,
khu vực không phải là đảng viên để có giải pháp phù hợp trong việc bố trí, giới
thiệu đảng viên ứng cử. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong
các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đế tăng cường sự lãnh đạo
toàn diện của Đảng và quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên.
Rà soát, sửa đối, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tố
chức bộ máy, mối quan hệ công tác của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp
việc của Tỉnh ủy, cấp ủy cấp huyện, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế
hoạt động của ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Tỉnh ủy cho phù họp.
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Thực hiện thống nhất Văn phòng Tỉnh uỷ phục vụ chung các cơ quan
tham mưu, eiúp việc Tỉnh ủy; trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung
tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Cơ bản hợp nhất văn phòng cấp uỷ vói văn
phòng hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân cấp huyện ở những nơi có đủ điều
lciện. Thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một
số CO' quan của Đảng và Nhà nước, cơ quan của Đảng và Mặt trận Tố quốc có
chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện những nơi có đủ điều
kiện. Cơ bản thực hiện mô hình bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch hội đồng
nhân dân các cấp; thực hiện bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch uỷ ban nhân dân
cấp huyện, cấp xã; bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khu vực ở những nơi có
đủ điều kiện.
2.2. Đổi với chỉnh quyền địa phương
Nghiên cứu, giảm hợp lý số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và
giảm đại biểu Hội đồng nhân dân công tác ở các cơ quan quản lý nhà nước;
giảm số lượng phó chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện phù họp với
chức năng, nhiệm vụ, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để thực
hiện từ nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Căn cứ điều kiện cụ thể, tiêu chí và quy định khung của Trung ương, Quy
định cụ thể số lượng các CO’ quan trực thuộc Hội đồng nhân dân, Ưỷ ban nhân dân
tỉnh, huyện và khung số lượng cấp phó của các cơ quan này. Rà soát, sắp xếp tổ
chức bên trong của các sở, ban, ngành theo hướng tinh gọn đầu mối, kiên quyết cắt
giảm số lượng, sắp xếp lại phòng, chi cục, trung tâm, ban quản lý dự án và đơn vị
sự nghiệp thuộc sở, ngành; quán triệt và thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ và giải
pháp của Nghị quỵết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung
ương (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất
lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Thực hiện đúng quy định các văn bản pháp luật liên quan nhằm tăng
cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyên câp xã và quy định khung
số lượng cán bộ, công chức cấp xã cho phù hợp theo hướng xác định rõ vị trí
việc làm, tiêu chuẩn chức danh, đặc thù của địa phương và bảo đảm giảm biên
chế. Quy định và thực hiện nghiêm, thống nhất việc khoán chi phụ cấp cho
người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp, khu vực.
Nghiên cứu, thực hiện họp nhất văn phòng Hội đồng nhân dân, văn phòng
đoàn đại biểu Quốc hội và văn phòng Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thành một văn
phòng tham- mưu giúp việc chung.
Từng bước sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện,
câp xã chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; khuyến khích sáp nhập,
tăng quy mô các đơn vị hành chính các cấp ở những nơi có đủ điều kiện để nâng
cao năng lực quản lý, điều hành và tăng cường các nguồn lực của địa phương.
Khấn trương, cương quyết sắp xếp, sáp nhập các xã, ấp, khu vực không bảo đảm
tiêu chuân theo quy định của Nhả nước.
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Rà soát, điều chỉnh, sắp xếp tồ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của chính
quyên địa phương, góp phân đây mạnh cải cách hành chính, nhât là cải cách thủ
tục hành chính theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp; tổ
chức thực hiện có hiệu quả mô hình trung tâm phục vụ hành chính công của
tỉnh, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cấp.
2.3.
quần chủng

Đối với M ặt trận Tơ quốc, các đoàn th ể chỉnh trị - xã hội và hộ

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của M ặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh gắn vói đổi mới nội dung, phương thức hoạt
động theo hướng tập trung cho cơ sở, gắn bó vói đoàn viên, hội viên, từng bưức
khắc phục "hành chính hóa" trong hoạt động và "công chức hỏci" cán bộ; tăng
cường phối họp công tác giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội
vói các cơ quan, tổ chức có liên quan và giữa M ặt trận Tố quốc, các đoàn thể
chính trị xã hội với nhau đế tránh trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu
quả hoạt động; tích cực tố chức triển khai và nâng cao chất lượng công tác giám
sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dụng Đảng, xây dựng chính
quyền, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong gắn với hoàn
thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của từng
tổ chức; kiên quyết cắt giảm số lượng ban. phòng có chức năng, nhiệm vụ trùng
lắp, chồng chéo, hoạt động kém hiệu quả; sắp xếp, tổ chức lại hoặc giải thể các đơn
vị sự nghiệp hoạt động không hiệu quả. Tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán
bộ chuyên trách các cấp, gắn với đổi mới cơ chế phân bố ngân sách nhà nước và
quản lý tài chính; nghiên cứu thực hiện việc khoán kinh phí để phát huy tính tích
cực, chủ động và tự chủ, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tăng cường sử dụng đội ngũ cộng
tác viên, tình nguyện viên.
Thực hiện thí điểm trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch Ưỷ ban Mặt
trận Tổ quốc ở cấp huyện những nơi đủ điều kiện. Thỉ đỉếm mô hình cơ quan
chuyên trách thcim mini, giúp việc chung khối Mặt trận Tố quốc và các đoàn thê
chính trị - xã hội cấp huyện. Rà soát, ban hành các văn bản quy định nhằm xây
dựng tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản của tố
chức công đoàn phù hợp vói điều kiện mới, nghiên cứu, đề xuất Trung ương sửa
đổi cơ chế quản lý tài chính, nguồn kinh phí công đoàn bảo đảm quản lý chặt
chẽ, công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả.
Quản lý chặt chẽ việc thành lập tổ chức và hoạt động của các hội quần
chúng theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm túc và nhất quán
nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động vả tuân thủ pháp
luật; Nhà nước chỉ cấp kinh phí để thực hiện những nhiệm vụ do Đảng và Nhà
nước giao. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện mô hình tự quản ở cộng đông dân cư
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ấp, khu vực dưới sự chủ trì của Mặt trận Tố quôc và bảo đảm sự lãnh đạo của
cấp uỷ đảng, sự quản lý của chính quyền.

III.
L ộ TRÌNH THỰC HIÊN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM v ụ CÁC
C ơ QUAN THAM MƯU, TỎ CHỨC T l lự c HIỆN
1. Rà soát, sắp xếp giảm các tổ chức phối họp liên ngành, ban quản lý dự
án ở địa phương
- Cơ quan tham mun: sỏ' Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Ban Tổ chức Tĩnh ủy.
- Cơ quan thực hiện: Cơ quan Thường trực các hội đồng, ban chỉ đạo, các
ban quản lý dự án.
- Thòi gian: Thực hiện từ năm 2018 và hoàn thành trong năm 2019.
2. Sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của các ban bảo
vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp Tỉnh ủy theo hướng chuyến giao cơ sở vật
chất, trang thiết bị, đội neũ y, bác sĩ cho cơ sở y tế; sắp xếp, bố trí và thực hiện
chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động họp đồng theo
Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, ngày 17/11/2000 của Chính phủ, nhưng không
làm ảnh hưởng đến công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ, công chức
thuộc diện quản lý.
- Cơ quan tham mưu: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ban Bảo vệ5chăm
sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Y tế, Sở Tài chính.
- Thời gian: Hoàn thành trong năm 2018.
3. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án hợp nhất văn phòng cấp ủy với
văn phòng Hội đồng nhân dân và ú y ban nhân dân cấp huyện ở những nơi đủ
điều kiện.
- Cơ quan tham mưu: Ban Tổ chức Tỉnh ủy và sỏ' Nội vụ,
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND và Văn
phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính tham mưu chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện.
- Cơ quan thực hiện: Ban thường vụ cấp ủy các địa phương những nơi đủ
điều kiện.
- Thời gian: Hoàn thành trong quý 1/2019.
4. Thực hiện chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thòi là giám đốc
trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện
- Cơ quan tham mưu: Ban Tô chức Tỉnh ủy.
- Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sỏ ’Nội vụ.
- Cơ quan thực hiện: Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy.
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- Thời gian: Thực hiện theo lộ trình phù hợp vói đặc điểm từng địa
phương và đồng loạt từ năm 2019.
5. Thực hiện thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoác
họp nhất một số cơ quan của cấp ủy và cơ quan chuyên môn của chính quyền,
cơ quan của câp ủy và Mặt trận Tố quốc có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở
cấp huyện những noi có điều kiện theo hướng dẫn của Trung ương. Thí điểm
trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủ y ban M ặt trận Tổ quốc cấp huyện ở
những noi có đủ điều kiện (thực hiện thí điếm tại Thành ủy Vị Thanh và Huyện
ủy Vị Thủy).
- Cơ quan tham mưu: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, sỏ' Nội vụ.
- Co1quan phối hợp: Ban Dân vận Tỉnh ủy và Đảng đoàn ú y ban M ặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
- Cơ quan thực hiện: Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy (nơi đủ điều kiện).
- Thòi gian: Thực hiện từ quý 11/2018 (đối với 02 đơn vị được chọn thí
điểm) và thực hiện ở các địa phương khác khi có đủ điều kiện.
6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo
hướng dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp; tố chức thực hiện có hiệu
quả mô hỉnh trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, thực hiện cơ chế một
cửa, một cửa liên thông ở các cấp.
-C ơ quan tham mưu: Sở Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng ƯBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh có
liên quan.
- Thời gian: Thực hiện bắt đầu từ năm 2018.
7. Từng bước sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện,
cấp xã chưa đủ tiêu chuấn theo quy định của pháp luật. Khân trương, cương
quyết sắp xếp, sáp nhập các ấp, khu vực không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy
định của Nhà nước.
- Cơ quan tham mưu: sỏ' Nội vụ, Ban Tố chức Tỉnh uỷ.
- Cơ quan phối hợp: ƯBND các huyện, thị xã, thành phố.
- Thời gian: Thực hiện và hoàn thành trong năm 2019.
8. Đổi mói, hoàn thiện mô hình tố chức đảng trong các doanh nghiệp nhà
nước, đon vị sự nghiệp công lập phù hợp VỚI tình hình thực tế tại địa phương,
đơn vị.
- Cơ quan tham mưu: Ban Tổ chức Tính ủy, Sở Nội vụ.
- Cơ quan phối họp: Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Khối các
cơ quan tỉnh, các đon vị có liên quan.
- Thời gian: Thực hiện từ năm 2018.
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9. Xây dựng kế hoạch khắc phục tình trạng trưởng ấp, khu vực không phải
là đảng viên
- Cơ quan tham mưu: Sở Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ cáchuyện,
thảnh ủy.

thị,

- Thời gian: Thực hiện và hoàn thảnh trong năm 2018.
10. Thực hiện nghiêm, nhất quán việc khoán kinh phí chi phụ cấp theo
định mức cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp, khu vực
- Cơ quan tham mưu: Sở Tài chính.
- Cơ quan phối họp: Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Sở Nội vụ,
chức Tỉnh ủy.

Ban Tổ

- Thời gian: Thực hiện từ năm 2019 (theo hướng dẫn của Trung ương).
11. Sơ kết và tiếp tục thực hiện 1Ĩ1Ô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, ấp
khu vực
- Cơ quan tham mưu: Đảng đoản ủ y ban M ặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Ban Dân vận Tỉnh ủv.
- Cơ quan thực hiện: Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy.
- Thòi gian: Thực hiện từ năm 2018 và hoàn thành trong năm 2019.
12. Xây clựng và triển khai thực hiện Đe án hợp nhất văn phòng Hội đồng
nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn phòng UBND tỉnh
thành một Văn phòng tham mưu, giúp việc chung
- Cơ quan tham mưu: Sở Nội vụ.
- Cơ quan phối họp: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân
tỉnh, Đảng đoàn Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn phòng ƯBND tỉnh
- Thòi gian: Sau khi Trung ương ban hành văn bản hướng dẫn 3 tháng và
hoàn thành trước năm 2020.
13. Xây dựng Đề án Văn phòng Tỉnh uỷ phục vụ chung các cơ quan tham
mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ, đảm bảo sớm on định tố chức, duy trì hoạt động
thông suốt của các cơ quan.
- Cơ quan tham mưu: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tô chức Tỉnh ủy.
- Cơ quan phối hợp: Các ban xâv dụng Đảng Tỉnh ủy.
- Thòi gian: Sau khi Trung ương ban hành văn bản hướng dẫn 3 tháng và
hoàn thành trong năm 2019.
14. Thường xuyên rà soát, sắp xếp các CO’ quan trực thuộc cấp ủy, hội
đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã
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hội cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định khung của Trung ương; giảm đầu mối bên
trong các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy, hội đồng
nhân dân, ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
câp tỉnh; thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình, giảm số lượng cấp phó của
các cơ quan, đơn vị, tố chức đúng quy định.
- Cơ quan tham mưu: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.
- Thời gian: Thực hiện từ năm 2019.
15. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bố sung, cụ thế hóa chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của của Đảng uỷ Khối các cơ
quan tỉnh theo hướng tinh gọn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả
hoạt động. Tố chức lại Đảng uỷ khối Doanh nghiệp cho phù họp nhằm nâng cao
tính thực chất và hiệu quả hoạt động. Triển khai thực hiện mô hình tổ chức đảng
trong các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đế tăng cường sự
lãnh đạo toàn diện của Đảng và quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên.Đẩy mạnh
xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp,đơn vị
sự nghiệp ngoài nhà nước.
- Cơ quan tham mưu: Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
- Cơ quan phối hợp: Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Khối các
cơ quan tĩnh.
- Thòi gian: Triển khai thực hiện hoàn thành trong năm 2018.
16. Sơ kết, tổng kết và tiếp tục thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời
là chủ tịch Hội đồng nhân dân các cấp; chủ động thực hiện bí thư cấp ủy đồng
thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã những nơi có điều kiện.
- Cơ quan tham mưu: Sở Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
- Thời gian: Thực hiện từ năm 2019.
17. Xây dựng quy chế làm việc của Tỉnh ủy và hướng dẫn cấp uỷ cấp
dưới trực tiếp xây dựng quy chế làm việc, theo quy định và hướng dẫn của
Trung ương.
- Cơ quan tham mưu: Văn phòng Tỉnh ủy.
- Cơ quan phối hợp: Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
- Thòi gian: Hoàn thành sau 03 tháng kể từ lchi Trung ương ban hành văn bản.
18. Lãnh đạo, chỉ đạo việc giảm sổ lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các
cấp, số lượng phó chủ tịch hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; giảm đại biếu
hội đồng nhân dân công tác ờ các cơ quan quản lý nhà nước.
- Cơ quan tham mưu: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Đảne; đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức
Tỉnh ủy.
- Thời gian: Thực hiện từng bước khi có điều kiện và thực hiện thống nhất
từ năm 2021, khi Trung ương có hướng dẫn.

19.
Chủ động xây dựng đề án, trình cấp có thẩm quyền quyết định và thực
hiện thí điểm 1Ĩ1Ô hình tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, nông thôn ở những
nơi có đủ điều kiện đế đúc rút kinh nghiệm, nhân rộng.
- Cơ quan tham mưu: Sở Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: ủ y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phổ.
- Thời gian: Thực hiện từ năm 2018.

IV. TỎ CHỨC THỤC HIỆN
1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, Idem tra, đôn đốc
việc thực hiện các nội dung được nêu trong Nghị quyết so 18-NQ/TW ngày
25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), Kế hoạch số 07-KH/TW
ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị và Kế hoạch này. Tổ chức bộ phận thường trực
chỉ đạo thực hiện ở câp tỉnh gôm: đông chí Bí thư Tỉnh ủy, đông chí Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh cùng
các đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ
nhiệm ủ y ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Giám
đốc Sở Nội vụ. Giúp việc bộ phận thường trực có tổ giúp việc gồm một số đồng
chí lãnh đạo cấp phòng của các ban xây dựng đảng tỉnh và Sở Nội vụ (ở cấp
huyện và tương đương cũng tổ chức như ở tỉnh). Các đồng chí ủ y viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết,
Kế hoạch ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình được phân công phụ trách, chỉ đạo.
2. Căn cứ vào Kế hoạch này và đặc điểm tình hình của đơn vị, địa phương
mình, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực
thuộc Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình, đê án cụ thể để tố
chức thực hiện, gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy triỉ’ó’c ngày 05/5/2018; thường xuyên
Idem tra, đôn đốc cấp dưới thực hiện và định kỳ báo cáo 6 tháng, năm gửi vê Ban
Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy).
3. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ tri, phối hợp với Đảng đoàn Hội đồng nhân
dân tỉnh, Ban Cán sự đảng ú y ban nhân dân tỉnh, các cơ quan tham mưu giúp
việc Tỉnh ủy và các CO' quan có liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy
cụ thể hóa nội dung Ke hoạch này thành các chương trình, đề án, quy định cụ thể
đê triên khai và tô chức thực hiện; chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy
vê việc xác định những nơi đủ điều kiện để sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện đảm
bảo theo nội dung Ke hoạch; thường xuyên thực hiện tốt công tác hướng dẫn,
kiêm tra, đôn đốc quá trình thực hiện ỏ’các đơn vị, địa phương.
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Trong quá trình triển khai thực hiện Ke hoạch này, căn cứ vào các quy
định, hướng dân của Trung ương và tình hình thực tê ở địa phương, Ban Thường
vụ Tỉnh ủy sể xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù họp./.
Noi nhân:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ban Tồ chức Trung ương;
-V ăn phòng Trung ương Đảng;
- Đồng chí Mai Van Chinh, UVTWD, Phó TBTCTW
-V ụ Địa phương III, BTC Trung ương;
- Đ/c Nguyễn Minh Tuấn, Phó Vụ trưởng
Vụ Địa phương III, BTC Trung ương;
- Các đ/c ủ y viên BCH Đảng bộ tỉnh;
- Các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy;
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn;
- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn;
- Các huyện, thị, thành ủy và tương đương;
- Lưu Văn phòng Tĩnh ủy.
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