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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 tiếp tục triển khai, tổ chức thực 

hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (khóa XII) về 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 

 

           Côn Đảo, ngày        tháng         năm 2018 

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

                    trực thuộc UBND huyện 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục triển 

khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về 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; thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về 

tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ủy ban 

nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 
 

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

- Tăng cường tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW 

ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về 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 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 

của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức và các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện về sắp 

xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. 

- Tiếp tục nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 126-

KH/HU ngày 06/04/2018 của Huyện ủy Côn Đảo; Quyết định số 1625/QĐ-

UBND ngày 19/6/2018, Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 04/9/2018 của Ủy 

ban nhân dân huyện. 

- Thường xuyên làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động về chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính 

trị, tinh giản biên chế để không làm ảnh hưởng đến tư tưởng con người, tâm lý 

xã hội, cộng đồng dân cư. 
 

2. Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 
 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ 

chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Kế hoạch số 126-KH/HU ngày 06/04/2018 

của Huyện ủy Côn Đảo; Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 19/6/2018, Quyết 
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định số 3113/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế 

hoạch số 173/KH-UBND ngày 04/9/2018 của Ủy ban nhân dân huyện. 

- Theo dõi, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn 

vị; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện các khó khăn, vướng mắc trong 

triển khai thực hiện. 
 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 
 

           
- Như trên; 

- TTr. Huyện ủy; 

- TTr. HĐND huyện; 

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 

- 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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