
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-NVLĐTB&XH 

V/v triển khai thực hiện Công văn số 

4471/UBND-SNV ngày 13/5/2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu về việc tiếp tục thực hiện 

sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản 

biên chế ở các đơn vị hành chính và 

đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh 

             Côn Đảo, ngày         tháng      năm 2019 

               Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị hành chính sự           

                                           nghiệp thuộc UBND huyện. 

 
Căn cứ Công văn số 4471/UBND-SNV ngày 13/5/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, 

tinh giản biên chế ở các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh. Ủy 

ban nhân dân huyện Côn Đảo có ý kiến như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp 

- Tăng cường rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị hành 

chính sự nghiệp; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong của 

các cơ quan, đơn vị theo hướng giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, đảm bảo 

tinh gọn, hợp lý, hiệu quả. 

- Tổ chức triển khai việc thực hiện việc bố trí công chức, viên chức theo 

đúng vị trí việc làm trong từng cơ quan, đơn vị; tổ chức thực hiện việc đánh giá 

cán bộ, công chức, viên chức hàng năm nghiêm túc, khách quan, từ đó làm cơ sở 

sắp xếp, giải quyết tinh giản biên chế đối với những người không hoàn thành 

nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định về (năng lực, phẩm chất đạo đức, sức 

khỏe), những người dôi dư do xác định vị trí việc làm và sắp xếp tổ chức. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được phân công tại Kế hoạch 

số 173/KH-UBND ngày 04/9/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về việc triển 

khai thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 19/03/2018 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về thực hiện Nghị quyết số 18-

NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 

10/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 

Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kế 

hoạch số 59/KH-UBND ngày 11/3/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo 

thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp 

hành Trung ương  khóa XII, Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ về 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của 

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. 

- Thực hiện nghiêm chủ trương lộ trình tinh giản biên chế giai đoạn 2015 

- 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện. 
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2. Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 

- Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị hành chính 

sự nghiệp; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong của các 

cơ quan, đơn vị theo hướng giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, đảm bảo tinh 

gọn, hợp lý, hiệu quả. 

- Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy nghiên cứu, xây dựng Đề án thí 

điểm sáp nhập Ủy ban kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện theo chỉ đạo của 

Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4471/UBND-SNV ngày 13/5/2019. 

- Tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xử lý trách nhiệm người 

đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tinh giản biên chế, đặc biệt là tăng 

cường quan tâm công tác tự kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ công vụ của 

cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị. Đưa việc thực hiện tinh giản biên chế vào tiêu chí đánh giá mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

- Tiếp tục theo dõi, thực hiện lộ trình tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 

2021. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Chủ trì, phối hợp các đơn vị sự nghiệp giáo dục tổ chức sắp xếp hệ thống 

trường, lớp, đảm bảo bố trí số học sinh/lớp và quy mô lớp học một cách hợp lý, 

phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo tinh gọn đầu 

mối nhưng đảm bảo bố trí đủ số lượng giáo viên giảng dạy tại các Trường phổ 

thông, mầm non, tiểu học. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các cơ 

quan, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để có hướng giải quyết kịp thời 

hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./. 

(kèm theo Công văn số 4471/UBND-SNV ngày 13/5/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh) 

 
           
- Như trên; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NVLĐTB&XH. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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