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UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 200 /BC-SNV Cần Thơ, ngày 19  tháng 12 năm 2018 
 

BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri 

 trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Công 

văn số 4222/UBND-TH ngày 11 tháng 12 năm 2018 về việc giải quyết ý kiến, kiến 

nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố; Sở Nội vụ báo 

cáo nội dung “cử tri quận Ninh Kiều kiến nghị thành phố thông tin cho cử tri biết 

tình hình thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 

chức bộ máy  của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị 

quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng (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”, như sau: 

1. Việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 

số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW 

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội 

nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp 

tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị 

lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng 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; Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 của 

Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 

số 19-NQ/TW; Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2018 của Chính 

phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-

NQ/TW; Chương trình số 27-CTr/TU và Chương trình số 28-CTr/TU ngày 29 

tháng 12 năm 2017 của Thành ủy Cần Thơ về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW 

và Nghị quyết số 19-NQ/TW; ngày 13 tháng 3 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện Nghị 

quyết của Chính phủ và Chương trình của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 18-

NQ/TW; Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND thực 

hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình số 28-CTr/TU của 

Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và Kế hoạch số 48/KH-UBND thực 

hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP và Chương trình số 27-CTr/TU của Thành ủy  Tr n 

cơ sở đó, ngày 04 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố đ  tổ chức Hội 

nghị triển khai quán triệt và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức 
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triển khai, quán triệt đến các đơn vị, tổ chức và cán bộ, công chức, vi n chức thuộc 

thẩm quyền quản lý; đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện theo đúng lộ 

trình đ  được quy định   

Sở Nội vụ đ  tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Ban Thường vụ 

Thành ủy có ý kiến đối với 02 Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan 

hành chính; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công 

lập giai đoạn đến năm 2020 và Ban Thường vụ Thành ủy đ  có ý kiến thống nhất 

tại Thông báo số 150-TB/TU ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Thành ủy Cần Thơ  

Ngoài ra, đ  tham mưu Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế 

hoạch số 05-KH/BCS ngày 20 tháng 11 năm 2018 về việc vận động nhân dân giám 

sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức máy của hệ thống 

chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 

2. Kết quả một năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 

19-NQ/TW: 

a) Kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW: 

- Đối với cơ quan hành chính: Ủy ban nhân dân thành phố đ  ban hành Quyết 

định sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của 03 cơ quan (Sở  ao động - Thương 

binh và X  hội, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) theo hướng có thay 

đổi về cơ cấu tổ chức b n trong của các cơ quan chuy n môn; sắp xếp giảm 04 đầu 

mối b n trong gồm: 03 ph ng chuy n môn thuộc Sở  ao động - Thương binh và 

X  hội và 01 ph ng chuy n môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (giảm 09 

Trưởng ph ng và Phó Trưởng ph ng); 

- Về thực hiện thí điểm hợp nhất Văn ph ng cấp ủy với Văn ph ng Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện ở nh ng nơi có đủ điều kiện theo quy 

định: hiện tại huyện ủy Cờ Đ  đ  hoàn thành đề án thực hiện hợp nhất Văn ph ng 

huyện ủy và Văn ph ng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đang trình xin ý 

kiến của Ban Thường vụ Thành ủy, dự kiến thực hiện hợp nhất vào quý I/2019  

- Về thực hiện mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công, cơ chế một cửa, 

một cửa li n thông: hiện nay, thành phố Cần Thơ đ  triển khai Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả ứng dụng công nghệ thông tin (mô hình một cửa điện tử  tại 113 đơn 

vị bao gồm: 19 sở, ban, ngành; 09 quận, huyện; 85 x , phường, thị trấn; đồng thời, 

khi được chấp thuận chủ trương thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp 

thành phố theo quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 

2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa li n thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính thì Trung tâm phục vụ hành chính công là đầu mối trong 

giải quyết thủ tục hành chính của thành phố (tập hợp bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của 19 cơ quan chuy n môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố  và thực hiện 

kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại các quận, huyện theo Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017  

- Sắp xếp các tổ chức phối hợp li n ngành: đ  thực hiện sắp xếp, kiện toàn 

138 tổ chức phối hợp li n ngành (trong đó: 109 Ban Chỉ đạo và 29 Hội đồng  
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xuống c n 64 Ban Chỉ đạo (giảm 45 Ban Chỉ đạo  và 29 Hội đồng (các Hội đồng 

này sẽ giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ    

- Kết quả thực hiện thí điểm ki m nhiệm chức danh người đứng đầu: thực 

hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, đến thời điểm hiện tại, thành phố có 02 đơn vị 

thực hiện ki m nhiệm chức danh người đứng đầu cơ quan của cấp ủy và cơ quan 

chuy n môn cấp huyện (Trưởng ban Ban Tổ chức Huyện ủy ki m Trưởng ph ng 

Ph ng Nội vụ  tại huyện Phong Điền và huyện V nh Thạnh  

- Kết quả thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân các cấp; Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, 

cấp x : thực hiện chủ trương của Đảng, thành phố đ  có văn bản chỉ đạo việc thực 

hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân; nơi nào bố 

trí Bí thư ki m Chủ tịch Ủy ban nhân dân thì Phó Bí thư ki m Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân. Hiện nay, 01/9 quận, huyện thực hiện thí điểm Bí thư đồng thời là Chủ 

tịch UBND cấp huyện (Cờ Đ  ; 77/85 x , phường, thị trấn bố trí Bí thư ho c Phó 

Bí thư ki m Chủ tịch Hội đồng nhân dân; 02 x , phường bố trí Thường trực Đảng 

ủy ki m Chủ tịch Hội đồng nhân dân; 06/85 x , phường, thị trấn bố trí Bí thư ki m 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân  

- Về chấm dứt hợp đồng làm công việc chuy n môn, nghiệp vụ: Sở Nội vụ 

tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 3561/UBND-NC 

ngày 14 tháng 9 năm 2017 về việc chấn chỉnh công tác tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý công chức, vi n chức và Công văn số 4435/UBND-NC ngày 14 tháng 11 

năm 2017 về việc thực hiện nghi m quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức, vi n chức  Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố đ  chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị, địa phương có kế hoạch chấm dứt số hợp đồng làm chuy n môn, 

nghiệp vụ tại cơ quan hành chính và giải quyết dứt điểm số lao động hợp đồng 

vượt quá số lượng người làm việc được giao trong đơn vị sự nghiệp công lập trong 

năm 2018  

- Kết quả thực hiện việc khoán kinh phí chi phụ cấp theo định mức cho người 

hoạt động không chuy n trách cấp x  và thôn, tổ dân phố: thành phố đ  có 09/09 

quận, huyện xây dựng kế hoạch để thực hiện việc bố trí ki m nhiệm, sắp xếp tinh 

gọn nh ng người hoạt động không chuy n trách cấp x , ấp, khu vực theo đúng nội 

dung Nghị quyết  Dự kiến 05 quận, huyện hoàn thành việc sắp xếp trong năm 

2018; 04 quận, huyện hoàn thành việc sắp xếp trong năm 2019  Tính đến thời điểm 

hiện tại, thành phố đ  có văn bản thẩm định giải quyết chế độ thôi việc 02 đơn vị 

phường, x  (13 trường hợp: 03 cấp x ; 10 ấp, khu vực ; đang thẩm định 6 đơn vị 

phường, x  (83 trường hợp: 13 cấp x ; 70 ấp, khu vực   Các x , phường, thị trấn 

c n lại đang trong giai đoạn sắp xếp, hoàn chỉnh hồ sơ  của khoảng 558 trường hợp 

để gửi thẩm định giải quyết chế độ thôi việc  Dự kiến năm 2019, Ủy ban nhân dân 

thành phố sẽ tham mưu Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện việc khoán chi phí 

phụ cấp cho nh ng người hoạt động không chuy n trách ở x , phường, thị trấn, ấp, 

khu vực sau khi có văn bản hướng dẫn cụ thể của Chính phủ  

- Kết quả khắc phục tình trạng thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng và tình 

trạng trưởng thôn, tổ dân phố không phải là đảng viên: thực hiện Thông tư số 
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04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn 

về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, trong đó quy định “Trưởng ấp, khu 

vực phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuy n; đủ 21 tuổi trở l n, 

có sức kh e… có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận 

động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư 

và công việc cấp tr n giao”, không có quy định bắt buộc phải là đảng vi n  Tuy 

nhi n, thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của 

Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định số lượng chức danh, chế độ chính 

sách đối với nh ng người hoạt động không chuy n trách ở phường, x , thị trấn, ấp, 

khu vực, hiện địa phương đang trong giai đoạn sắp xếp bố trí Bí thư ki m Trưởng 

ấp, khu vực, dự kiến đến cuối năm 2019 có 630/630 Bí thư ki m Trưởng ấp, khu 

vực  Do đó, số lượng Trưởng ấp, khu vực là đảng vi n dự kiến sẽ đạt 630/630 

(100%). 

- Kết quả xây dựng đề án và triển khai sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp 

huyện, cấp x  và sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đủ ti u chuẩn theo quy định. 

+ Đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp x : qua thống k  rà soát, hiện nay 

thành phố Cần Thơ có 15 đơn vị hành chính cấp x  (10 phường, 04 x  và 01 thị 

trấn 
1
 và 01 đơn vị hành chính cấp huyện (huyện Phong Điền  chưa đạt 50% ti u 

chuẩn về diện tích tự nhi n theo quy định  

Tr n cơ sở kiến nghị của địa phương, Ủy ban nhân dân thành phố trình Ban 

Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về báo cáo phương án sắp xếp, sáp nhập các đơn 

vị hành chính cấp x  sau năm 2021 và sáp nhập ấp, khu vực của thành phố Cần 

Thơ  Do đó, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, thành phố 

thực hiện quy trình sáp nhập đối với đơn vị hành chính cấp x  theo quy định  

+ Đối với ấp, khu vực: 

Tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29 tháng 12 năm 

2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn 

về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố quy định: “Tổ chức thực hiện việc 

sáp nhập các thôn, tổ dân phố (gọi tắt là ấp, khu vực  có quy mô nh  để thành lập 

ấp mới, khu vực mới theo đúng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 

này (quy mô số hộ gia đình đối với khu vực miền Nam có từ 500 hộ gia đình trở 

l n và đảm bảo các điều kiện khác   

Qua kết quả rà soát thì hiện nay có 98 ấp và 26 khu vực chưa đạt 50% về quy 

mô số hộ gia đình theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ 

(có từ 250 hộ gia đình trở xuống    

Tuy nhi n, trong thực tế các ấp thuộc các x , thị trấn tr n địa bàn huyện 

thường có quy mô số hộ gia đình nh  (trung bình từ 200 hộ đến 300 hộ  nhưng 

diện tích tương đối lớn  Do đó, phải sáp nhập từ 2 đến 3 ấp trở l n để thành lập ấp 

                                           
1
 Quận Ninh Kiều: 9 phường; quận Cái Răng: 01 phường; huyện Cờ Đ : 01 x ; huyện Phong Điền: 01 x ; huyện 

V nh Thạnh: 01 thị trấn; huyện Thới  ai: 02 xã. 
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mới có đủ điều kiện về quy mô số hộ gia đình là 500 hộ theo quy định  Để giải 

quyết vấn đề tr n, Bộ Nội vụ đ  dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

04/2012/TT-BNV và thay thế Thông tư số 09/2017/TT-BNV nhằm thực hiện tốt 

chủ trương sáp nhập ấp, khu vực theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 

tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII   

Do đó, vấn đề sáp nhập ấp, khu vực sẽ thực hiện sau khi Bộ Nội vụ ban hành 

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2012/TT-BNV và thay thế Thông tư số 

09/2017/TT-BNV. 

b) Kết quả Nghị quyết số 19-NQ/TW: 

- Về tổ chức bộ máy: đến đầu tháng 12/2018 đ  sắp xếp, kiện toàn giảm 09 

đơn vị sự nghiệp (trong đó: sự nghiệp giáo dục giảm 08 đơn vị, sự nghiệp y tế 

giảm 01 đơn vị
2
); sắp xếp, kiện toàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng 

nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức thành phố Cần Thơ (Ban Quản lý dự án 

ODA). Theo đó, Ban có 06 ph ng (giảm 03 ph ng  và 26 vị trí việc làm, với 57 

vi n chức, người lao động (giảm 21 người so với bi n chế hiện có ; thực hiện 

chuyển đổi 08 đơn vị sự nghiệp công lập sang loại hình tự bảo đảm toàn bộ kinh 

phí chi thường xuy n (giảm 819 số lượng người làm việc và 23 hợp đồng lao động 

theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP). Thành phố đ  ban hành Kế hoạch và thực hiện 

giám sát trực tiếp đối với Đảng ủy, Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo về việc l nh 

đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 

2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII   

- Kết quả thực hiện cơ chế khoán kinh phí cho các đơn vị sự nghiệp công lập 

theo nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra: 

 Năm 2018, thành phố tiếp tục phân bổ kinh phí từ ngân sách cho các đơn vị 

sự nghiệp công lập của 02 loại hình tự bảo đảm một phần chi thường xuy n và 

ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuy n để duy trì hoạt động và thực hiện 

các nhiệm vụ thuộc l nh vực phụ trách  Việc thực hiện giao khoán kinh phí theo 

hình thức giao nhiệm vụ, đ t hàng của nhà nước hiện c n khó khăn, do việc thực 

hiện lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công của các ngành, l nh vực chưa được 

quy định cụ thể Trong đó, năm 2018 tăng 08 đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi 

thường xuy n so với năm 2017  Kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ đơn vị sự 

nghiệp cấp thành phố trong năm 2018 ước thực hiện giảm so với năm 2017 là 

44,437 t  đồng  

- Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy 

x  hội hoá dịch vụ sự nghiệp công và hoàn thiện cơ chế tài chính: Ủy ban nhân dân 

thành phố đ  ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2018 về 

việc đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, cung ứng dịch vụ sự 

nghiệp công và nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; theo 

đó, Ủy ban nhân dân thành phố đ  giao trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị tổ 

                                           
2
 (07 sự nghiệp giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân quận huyện và 01 đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục 

và Đào tạo , sự nghiệp y tế giảm 01 đơn vị , qua sắp xếp đ  giảm: 02 Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm, 07 

Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng, 06 tổ chuy n môn và 12 Tổ trưởng và Phó Tổ trưởng, tinh giản 15 bi n chế;  
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chức thực hiện các nội dung theo y u cầu  Đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố 

đ  quyết định ph  duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước đối với từng l nh vực để làm cơ sở cho các đơn vị sự nghiệp chủ động xác 

định giá dịch vụ do đơn vị cung cấp, góp phần tăng nguồn thu để tiến đến x  hội 

hóa đơn vị sự nghiệp công lập  

c  Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-

NQ/TW, tr n cơ sở ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân 

dân thành phố ban hành Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 

2018 về việc ph  duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan hành 

chính (giai đoạn đến năm 2020  và Quyết định số 2981/QĐ-UBND ngày 14 tháng 

11 năm 2018 về việc ph  duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng 

và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập (giai đoạn đến năm 2020 .  

d) Về tinh giản và cắt giảm bi n chế: trong năm 2018 đ  thực hiện tinh giản 

06 công chức, 88 vi n chức; cắt giảm 41 bi n chế công chức, 1 334 số lượng người 

làm việc và 108 chỉ ti u hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối 

với đơn vị sự nghiệp công lập  Như vậy, l y kế kết quả thực hiện đến 30/11/2018, 

cụ thể: về bi n chế công chức đ  tinh giản và cắt giảm 116 bi n chế, giảm 5,44% 

so với bi n chế giao năm 2015 (đạt 54,46% kế hoạch của giai đoạn 2015-2021 ; về 

số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập đ  tinh giản và cắt giảm 

2 264 người, giảm 9,8% so với bi n chế giao năm 2015 (đạt 98% kế hoạch của giai 

đoạn 2015-2021) . 

3. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết 

số 19-NQ/TW 

a) Tiếp tục triển khai, quán triệt, sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của 

Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả, đ c biệt là Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-

NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII , Kế hoạch số 07-KH/TW của 

Bộ Chính trị và Chương trình số 27-CTr/TU, Chương trình số 28-CTr/TU của 

Thành ủy Cần Thơ, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, 

đảng vi n, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị  

b) Thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đúng 

quy định, lộ trình theo Kế hoạch của Bộ Chính trị, Chương trình của Thành ủy, 

phù hợp với đ c điểm tình hình của thành phố, cụ thể: 

- Triển khai và thực hiện có hiệu quả 02 Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ 

máy cơ quan hành chính (giai đoạn đến năm 2020 ; Đề án 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 (giai đoạn đến năm 2020)  Tập trung làm tốt công tác chính 

trị, tư tưởng, bố trí sắp xếp và giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, 

viên chức kịp thời, đúng quy định; 

- Hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy và bố trí kiêm nhiệm người đứng 

đầu theo mô hình mới; 
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- Xây dựng đề án về khung số lượng chức danh cán bộ, công chức cấp xã, xác 

định vị trí việc làm, tiêu chuẩn của từng chức danh; quy định số lượng cán bộ 

không chuy n trách x , phường, thị trấn, ấp, khu vực và thực hiện thống nhất 

khoán kinh phí chi phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở x , phường, 

thị trấn và ấp, khu vực;  

- Xây dựng Đề án thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính x , phường, thị trấn và 

ấp, khu vực chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước; 

- Rà soát, đẩy mạnh việc thực hiện tự chủ về tài chính đối với đơn vị sự 

nghiệp công lập; 

- Tổ chức thành lập trường phổ thông có nhiều cấp học, thí điểm mô hình 

trường chất lượng cao nhằm đẩy mạnh tự chủ về tài chính. 

c) Triển khai thực hiện chủ trương thí điểm về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm 

người đứng đầu 

- Thực hiện thí điểm hợp nhất văn ph ng cấp ủy với Văn ph ng Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện;  

-   nh đạo thực hiện thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu 

một số cơ quan của cấp ủy và cơ quan chuy n môn của chính quyền, cơ quan của 

cấp ủy có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. 

d) Thực hiện sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành 

phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện sau khi có Nghị định thay thế Nghị định số 

24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP, trình Ban Thường vụ Thành ủy 

xem x t, có ý kiến trước khi tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng 

nhân dân thành phố thông qua   

đ) Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 39-NQ/TW; Thông báo Kết luận số 30-

TB/TW ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra thực hiện 

Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị; Kết luận số 

17-K /TW ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương kết luận 

của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức 

trong hệ thống chính trị năm 2015 - 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 

2017 - 2021 và các Kế hoạch thực hiện của Ủy ban nhân dân thành phố.  

e) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và sơ, tổng kết việc thực hiện. 

Tăng cường l nh đạo, chỉ đạo, thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy 

định về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị. 

Sở Nội vụ kính báo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban 

nhân dân thành phố và Ủy ban M t trận tổ quốc Việt Nam thành phố nội dung 

trên./. 
   

    Nơi nhận: 
   - Thường trực HĐND TP (để b/c); 

   - UBND thành phố (để b/c ; 

   - Ủy ban MTTQ VN thành phố (để b/c ; 

    -  ưu: VT, TCBC. 

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Bình 

 


		2018-12-19T14:37:07+0700
	Việt Nam
	Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ
	Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ<sonv@cantho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




