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TRONG SỐ NÀY 
 

 Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực 
hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII. 
(Tr.1) 

Minh Tài  
 

 Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức 
bộ máy của hệ thống chính trị. (Tr.3) 

vtv.vn  
 

 Luồng gió mới từ Nghị quyết số 
18-NQ/TƯ. (Tr.7) 

PGS.TS Bùi Đình Phong 
 

 Đổi mới, tinh gọn bộ máy hệ 
thống chính trị: Quyết tâm lấp khoảng 
trống về quyền lực và trách nhiệm. (Tr.8) 

Vân Anh 
 

 Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 
của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát 
triển của đất nước. (Tr.10) 

TS. Nguyễn Thái Bình 
ThS. Lê Thị Tình       

 

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức 
bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, 
hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới 

 

 Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức 
bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, 
hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới. (Tr.12)            

                  Hà Thanh 
 

 Tinh giảm biên chế và cơ cấu lại 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo 
tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 
6 Khóa XII. (Tr.16) 

Lê Vĩnh Tân 
 

 Xây dựng Đảng và hệ thống 
chính trị: Tinh gọn bộ máy. (Tr.20)                                  

      Quỳnh Hoa 

 

 Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 
chức bộ máy của hệ thống chính trị - 
mấy vấn đề đặt ra hiện nay. (Tr.22)                          

Đại tá, TS. Đỗ Hồng Lâm 
 

 Chủ động, sáng tạo trong đổi 
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống 
chính trị. (Tr.25)                                  

TS Nguyễn Văn Thanh  
             

 Sắp xếp bộ máy chính trị tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả: Cần 
quyết tâm cao, hành động quyết liệt. 
(Tr.26)                                  

Mỹ Anh 
  

Kết quả bước đầu thực hiện 
Nghị quyết số 18-NQ/TW   
 

 Hội nghị quán triệt, triển khai 
thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW 
của Ban Chấp hành Trung ương Khóa 
XII. (Tr.28)                                  

    PV 
 

 Những kết quả đáng ghi nhận 
trong triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy 
tại Bộ Công Thương. (Tr.30)                           

Hạ Vũ 
 

 Tinh gọn bộ máy, nâng cao 
bản lĩnh và sức mạnh lực lượng Công 
an nhân dân. (Tr.32)                           

 Đăng Minh 
 

 Thành ủy Bắc Kạn triển khai 
thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW. 
(Tr.35)                           

 Hồng Hạnh 
 

 Kết quả bước đầu thực hiện 
Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 
số 19-NQ/TW của Đảng bộ tỉnh Sơn 
La. (Tr.37)                           

 Nguyễn Văn Vỵ 



 Quảng Ninh chủ động, tích cực 
đưa các nghị quyết Trung ương 6 (Khóa 
XII) vào cuộc sống. (Tr.38)                           

 Hà Chi 
 

 Sắp xếp bộ máy tại Hà Tĩnh: 
Nghị quyết soi đường, tập trung hành 
động. (Tr.40)                           

 Nhóm PV Chính trị Xã hội 
 

 Một số kết quả bước đầu trong 
triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-

NQ/TW về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 
máy ở Quảng Trị. (Tr.42)                           

 Nguyễn Thị Hải Yến 
 

 Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 
chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 
(Tr.45)                           

 Công Mạo 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lời giới thiệu 
  

Hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta cơ bản ổn 

định, đã có những chuyển biến tích cực, phù hợp với Cương lĩnh và Hiến pháp; bảo 

đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của 

nhân dân, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công 

cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, cùng với những thành tựu đạt 

được và sự phát triển của xã hội, hệ thống chính trị nước ta, vẫn còn không ít hạn chế, 

yếu kém, bất cập, đặc biệt là sự cồng kềnh, kém hiệu lực, hiệu quả như Nghị quyết 

Trung ương 6 Khóa XII đã chỉ rõ.  

Ngày 25/10/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết 

Trung ương 6, 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 18-

NQ/TW). Ðây là một nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giải quyết 

mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, nhằm tăng cường vai trò lãnh 

đạo của Ðảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò làm 

chủ của nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 

bằng, văn minh. Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII thực sự là bước đột phá mạnh mẽ, 

có tính khoa học và mang tính cấp bách hiện nay. Tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, 

đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã được cụ 

thể hóa trong đánh giá và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ sát với thực tiễn 

đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta; thể hiện quyết tâm của Đảng, của cả hệ thống 

chính trị, nhất là vấn đề đã rõ, được Trung ương nhất trí cao, việc cần làm ngay… để 

toàn Đảng, toàn dân, toàn quân củng cố niềm tin, xác định quyết tâm, thống nhất hành 

động, đưa nghị quyết vào cuộc sống.  

Nhằm góp phần đưa Nghị quyết số 18-NQ/TW “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” đi vào chiều sâu, thiết thực; Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn và giới thiệu cùng bạn 

đọc Thông tin khoa học chuyên đề: “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 

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

Trân trọng giới thiệu! 

 

                                                                                    BAN BIÊN SOẠN 
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NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ THỰC HIỆN 

 NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII 
 

Ngày 25/10/2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa 
XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần 
thứ 6 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. Tại nghị 
quyết này, Ban Chấp hành Trung ương đã chỉ rõ những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sẽ được 
quyết liệt triển khai thực hiện trong thời gian tới. 

Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII 
đề ra mục tiêu tổng quát trong thời gian tới là tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 
chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 
của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử 
dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách 
chính sách tiền lương. 

Để đạt được mục tiêu này, Nghị quyết số 18-NQ/TW đã nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể 
đối với hệ thống tổ chức của Đảng, hệ thống tổ chức của Nhà nước ở Trung ương, chính quyền địa 
phương và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng, cụ thể: 

Thứ nhất, đối với hệ thống tổ chức của Đảng: 
Trung ương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của 

cấp ủy cấp tỉnh, cấp ủy cấp huyện và cụ thể hóa cho cấp cơ sở; quy định khung quy chế làm việc của 
cấp ủy. Cấp ủy căn cứ quy định khung và đặc điểm, tình hình cụ thể để xây dựng quy chế làm việc 
của cấp mình và hướng dẫn cấp ủy cấp dưới trực tiếp xây dựng quy chế làm việc. Nghiên cứu, xây 
dựng quy định về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, điều kiện, quy trình hợp lý để lựa chọn cấp ủy viên, 
ủy viên ban thường vụ cấp ủy các cấp. Điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các đảng ủy khối cơ quan 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. Đối với các đảng ủy khối doanh nghiệp, tiếp tục nghiên cứu, tổ chức lại cho phù hợp với điều 
kiện mới ở cả Trung ương, địa phương nhằm nâng cao tính thực chất và hiệu quả hoạt động… 

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan 
hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo hướng tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của 
Đảng ở cơ sở. Nhanh chóng khắc phục tình trạng thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng và sơ kết, 
đánh giá vai trò trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên để có giải pháp phù hợp 
trong việc bố trí, giới thiệu đảng viên ứng cử. Nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng 
trong các doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để 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. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn 
thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của các cơ quan 
chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy từ Trung ương đến địa phương… 

Thứ hai, đối với hệ thống tổ chức của Nhà nước ở Trung ương 
Thực hiện tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách theo mục tiêu đã đề ra; nghiên cứu việc 

giảm hợp lý số lượng đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm công tác ở các cơ quan hành pháp. Chính phủ, 
các bộ, ngành tiếp tục thực hiện đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tập trung vào 
quản lý vĩ mô, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, luật pháp, cơ chế, chính sách; nâng cao 
năng lực chỉ đạo, điều hành và hiệu quả tổ chức thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra 
việc chấp hành… 
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Khẩn trương rà soát, cương quyết sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác giữa các bộ, ngành và các tổ chức trực thuộc các bộ, ngành; 
khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ để một tổ chức có thể đảm nhiệm 
nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính. Rà soát, sắp xếp 
theo hướng giảm các tổ chức phối hợp liên ngành, nhất là các tổ chức có bộ phận giúp việc chuyên 
trách. Các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ chủ động rà soát, sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên 
trong, giảm cơ bản số lượng tổng cục, cục, vụ, phòng; không thành lập tổ chức mới, không thành lập 
phòng trong vụ, trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định. Kiên quyết hợp nhất, sắp xếp, 
tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên chế; thực hiện cơ chế khoán 
kinh phí theo nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra. Chuyển một số nhiệm vụ và dịch vụ hành 
chính công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm 
nhiệm… 

Rà soát nhiệm vụ, quyền hạn để phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa Chính phủ với 
các bộ, ngành; giữa Chính phủ, các bộ, ngành với chính quyền địa phương để góp phần tinh gọn bộ 
máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương, quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của chính quyền cấp 
tỉnh, cấp huyện, cấp xã; quy định rõ cơ chế phân cấp, ủy quyền và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 
khi được phân cấp, ủy quyền giữa các cấp chính quyền địa phương. Đẩy mạnh cải cách hành chính, 
nhất là cải cách thủ tục hành chính gắn kết chặt chẽ với việc kiện toàn tổ chức, giảm đầu mối, bỏ cấp 
trung gian, tinh giản biên chế của các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, bảo đảm dân chủ, công 
khai, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân… 

Đối với một số lĩnh vực được tổ chức theo ngành dọc, như: Thuế, hải quan, kho bạc Nhà nước, 
bảo hiểm xã hội... tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức theo khu vực liên tỉnh hoặc liên huyện để thu 
gọn đầu mối, tinh giản biên chế. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng tổ chức bộ máy phù hợp với việc 
phân cấp ngân sách Nhà nước, phát huy vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương và chủ động của 
ngân sách địa phương. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn, trách nhiệm, phạm vi hoạt động, mối quan hệ công tác của kiểm toán Nhà nước và các cơ quan 
kiểm tra, thanh tra các cấp để không chồng chéo khi thực hiện nhiệm vụ... 

Thứ ba, đối với chính quyền địa phương 
Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế xây dựng chính quyền địa phương theo hướng 

phân định rõ hơn tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế 
đặc biệt; chủ động thí điểm ở những nơi có đủ điều kiện. Nghiên cứu, thực hiện 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 hợp 
với chức năng, nhiệm vụ, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để thực hiện từ nhiệm kỳ 
2021 - 2026… 

Rà soát, điều chỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của chính quyền địa phương, 
góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất 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, cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cấp. Từng bước sắp xếp, kiện toàn, tổ 
chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp 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. Khẩn trương, 
cương quyết sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định của 
Nhà nước… 

Thứ tư, đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng 
Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội gắn 

với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tập trung cho cơ sở, gắn bó với đoàn viên, 
hội viên, từng bước khắc phục “hành chính hóa” hoạt động và “công chức hóa” cán bộ; tăng cường 
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phối hợp công tác giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội với các cơ quan, tổ chức có 
liên quan; tích cực tổ chức triển khai và nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội. 

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 bổ ngân sách Nhà nước và 
quản lý tài chính; nghiêm túc 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. 

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế; xây dựng tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, quản lý, sử 
dụng hiệu quả tài sản của tổ chức công đoàn phù hợp với điều kiện mới. Rà soát, 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. Quy định chặt chẽ việc thành lập tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng; thực hiện 
nghiêm túc và nhất quán nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tuân thủ 
pháp luật; Nhà nước chỉ cấp kinh phí để thực hiện những nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao. 

 

                                                                                                                          Minh Tài 
                                                                                                        (mof.gov.vn - Ngày 30/10/2017)  

 

 
 

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 
 

Tổng Bí thư vừa ký ban hành Nghị 
quyết số 18-NQ/TW 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. 

Mới đây, Tổng Bí thư đã ký ban hành 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Khóa XII - Một số vấn đề để 
tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy chính 
trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây 
là nghị quyết quan trọng, đánh giá đầy đủ, toàn 
diện, khách quan tình hình, chỉ rõ những thành 
tựu và những hạn chế bất cập; đề ra các quan 
điểm, mục tiêu; và hệ thống các giải pháp căn 
bản đổi mới, sắp xếp, tổ chức trong thời gian 
tới. Sau đây là những nội dung quan trọng của 
nghị quyết. 

Về đánh giá tình hình, nghị quyết nhận 
định: Trong những năm qua, Đảng ta đã ban 
hành và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện 
nhiều chủ trương, nghị quyết, về xây dựng tổ 
chức bộ máy của hệ thống chính trị, đạt được 
nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống tổ chức của 
Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn 
thể chính trị - xã hội được đổi mới; bảo đảm 
vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà 

nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, 
góp phần quan trọng vào những thành tựu to 
lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của hệ thống 
chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, 
nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động 
chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn một số cơ quan, tổ chức 
chưa thật rõ, còn chồng chéo, trùng lắp còn tình 
trạng bao biện, làm thay hoặc bỏ sót nhiệm vụ. 
Kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính 
trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt kết quả 
thấp; số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân 
sách Nhà nước rất lớn, chính sách tiền lương 
còn bất cập. 

Về nguyên nhân của những yếu kém 
trên, nghị quyết chỉ rõ: 

Mô hình tổng thể về tổ chức bộ máy của 
hệ thống chính trị chưa được hoàn thiện; công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các 
nghị quyết của Đảng, quy định của Nhà nước 
về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản 
biên chế đã thiếu kiên quyết, đồng bộ. Công tác 
quản lý tổ chức bộ máy và biên chế chưa chặt 
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chẽ và chưa tập trung thống nhất vào một đầu 
mối. Cơ chế khuyến khích sắp xếp tinh gọn tổ 
chức, biên chế chưa phù hợp và thiếu mạnh 
mẽ. 

Về quan điểm chỉ đạo nghị quyết đề ra 
6 quan điểm lớn, trong đó xác định: 

- Bám sát Cương lĩnh, Hiến pháp, Điều lệ 
và các văn kiện của Đảng trong việc đổi mới, 
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; 
đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng; thực hiện đồng bộ với đổi mới kinh 
tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

- Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc Đảng 
thống nhất lãnh đạo việc đổi mới, sắp xếp và 
quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống 
chính trị. 

- Bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên 
thông; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định 
với đổi mới, phát triển; gắn đổi mới tổ chức bộ 
máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh 
giản biên chế và cải cách chế độ tiền lương; cơ 
cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức; thu hút người có đức, có 
tài. 

- Có sự vào cuộc của cả hệ thống chính 
trị - với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động 
quyết liệt, hiệu quả. Những việc đã rõ thì thực 
hiện ngay; những việc mới, chưa được quy 
định thì mạnh dạn thí điểm, 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 và giải pháp phù hợp. 

- Thực hiện nguyên tắc một cơ quan thực 
hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một 
cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm. 
Mô hình và quy mô tổ chức bộ máy phải phù 
hợp với tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm 
vụ của từng cơ quan, từng đơn vị, từng địa 
phương. 

Về mục tiêu tổng quát, nghị quyết nêu 
rõ: 

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 
của hệ thống chính trị nhằm tăng cường vai trò 
lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động 
của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - 
xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 

Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, 
nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường 
xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền 
lương. 

Về mục tiêu cụ thể, nghị quyết xác 
định: 

- Đến năm 2021: Cơ bản hoàn thành việc 
sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu 
mối bên trong của từng tổ chức - theo hướng: 
Giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, 
giảm cấp phó. Sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện 
một số quy định để kịp thời khắc phục tình 
trạng trùng lắp, chồng chéo về chức năng, 
nhiệm vụ hay lĩnh vực quản lý; thí điểm một số 
mô hình mới về tổ chức bộ máy, và kiêm 
nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp phần làm 
rõ về lý luận và thực tiễn. Sắp xếp thu gọn hợp 
lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% 
tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, 
diện tích tự nhiên và giảm số lượng thôn, tổ 
dân phố; giảm tối thiểu 10% biên chế so với 
năm 2015. 

- Từ năm 2021 đến năm 2030: Hoàn 
thành việc nghiên cứu và tổ chức thực hiện mô 
hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị 
phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của nước 
ta trong giai đoạn mới; phân định rõ chức năng, 
nhiệm vụ, khắc phục được tình trạng trùng lắp 
hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ 
quan trong hệ thống chính trị; tiếp tục cụ thể 
hóa, thể chế hóa chủ trương của Đảng về đổi 
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy - bằng các quy 
định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; 
Phân định rõ và tổ chức thực hiện mô hình 
chính quyền nông thôn, đô thị, hải đảo và đơn 
vị hành chính - kinh tế đặc biệt; cơ bản hoàn 
thành việc sắp xếp thu gọn các đơn vị hành 
chính cấp huyện, xã, thôn, tổ dân phố theo tiêu 
chuẩn quy định. 

Để sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu lực 
hiệu quả bộ máy của hệ thống chính trị, nghị 
quyết đã đề ra các nhiệm vụ giải pháp chung 
với toàn bộ hệ thống chính trị. Trong đó xác 
định: Thực hiện Đảng thống nhất lãnh đạo xây 
dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của 
toàn hệ thống chính trị, ở Trung ương trực tiếp 
là Bộ Chính trị. Tập trung rà soát, sắp xếp, kiện 
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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. 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 hợp với đặc điểm của từng cấp, 
từng ngành, từng địa phương; giảm phạm vi, 
đối tượng bổ nhiệm cấp “hàm”; giảm tỷ lệ 
người phục vụ trong từng cơ quan, nhất là khối 
văn phòng. 

Nghị quyết cũng chủ trương rà soát, bổ 
sung, hoàn thiện các quy định về tổ chức bộ 
máy của các cấp, các ngành, các địa phương, 
bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Mạnh dạn thí 
điểm một số mô hình mới về thu gọn tổ chức 
bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tổng kết 
và mở rộng dần những mô hình phù hợp, hiệu 
quả. Thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, 
công khai, minh bạch, dân chủ trong bổ nhiệm, 
đề bạt cán bộ và tuyển 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.  

Thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh 
mẽ, hợp lý giữa Trung ương và địa phương, 
giữa cấp trên và cấp dưới, gắn quyền hạn với 
trách nhiệm; đồng thời, xây dựng cơ chế kiểm 
soát quyền lực chặt chẽ bảo đảm dân chủ, công 
khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình 
và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện. Tiếp tục cải cách hành chính, ứng dụng 
sâu rộng khoa học - công nghệ; đẩy mạnh xây 
dựng chính phủ điện tử, đô thị thông minh góp 
phần tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế. 

Về nhiệm vụ giải pháp cụ thể đối với 
hệ thống tổ chức của Đảng, nghị quyết xác 
định: 

- Trung ương quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công 
tác của cấp ủy cấp tỉnh, cấp ủy cấp huyện và cụ 
thể hóa cho cấp cơ sở; quy định khung quy chế 
làm việc của cấp ủy. 

- Nghiên cứu, xây dựng quy định về tiêu 
chuẩn, cơ cấu, số lượng, điều kiện, quy trình 
hợp lý để lựa chọn cấp ủy viên, ủy viên ban 
thường vụ cấp ủy các cấp. 

- Kết thúc hoạt động của các Ban Chỉ 
đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Tổ 

chức lại Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ 
Ngoại giao; chuyển Văn phòng Ban Chỉ đạo 
Cải cách tư pháp Trung ương về Ban Nội chính 
Trung ương; sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi 
mới cơ chế hoạt động của các ban bảo vệ và 
chăm sóc sức khỏe cán bộ. 

Điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối 
quan hệ công tác của các đảng ủy khối cơ quan 
theo hướng tinh gọn tổ chức bộ máy và tập 
trung vào một số nhiệm vụ công tác xây dựng 
Đảng. Đối với các đảng ủy khối doanh nghiệp, 
tiếp tục nghiên cứu, tổ chức lại cho phù hợp 
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. 

- Nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện mô 
hình tổ chức đảng trong các doanh nghiệp Nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp công lập để 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. 

Thực hiện thống nhất văn phòng cấp ủy 
phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp 
việc cấp ủy cấp tỉnh; trưởng ban tuyên giáo 
đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng 
chính trị cấp huyện. Cơ bản hợp nhất văn 
phòng cấp ủy với văn phòng hội đồng nhân 
dân, ủy ban nhân dân cấp huyện ở những nơi 
có đủ điều kiện. 

Thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh 
người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan 
của Đảng và Nhà nước, cơ quan của Đảng và 
Mặt trận Tổ 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 ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân 
các cấp; thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là 
chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ở 
những nơi có đủ điều kiện. 

Đối với hệ thống tổ chức của Nhà nước 
ở Trung ương, nghị quyết chủ trương: 

Thực hiện tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội 
chuyên trách; giảm hợp lý số lượng đại biểu 
Quốc hội kiêm nhiệm công tác ở các cơ quan 
hành pháp. Quy định số lượng với tỷ lệ hợp lý 
giữa lãnh đạo, ủy viên thường trực, ủy viên 
chuyên trách của Hội đồng Dân tộc và các ủy 
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ban của Quốc hội theo hướng giảm số lượng 
cấp phó và ủy viên thường trực. 

- Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục thực 
hiện đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ 
máy theo hướng tập trung vào quản lý vĩ mô, 
xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, luật 
pháp, cơ chế, chính sách; nâng cao năng lực chỉ 
đạo, điều hành và hiệu quả tổ chức thực hiện; 
tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc 
chấp hành. 

- Các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính 
phủ chủ động rà soát, sắp xếp, giảm cơ bản số 
lượng tổng cục, cục, vụ, phòng; không thành 
lập tổ chức mới, không thành lập phòng trong 
vụ. Giảm tối đa các ban quản lý dự án. 

- Rà soát nhiệm vụ, quyền hạn để phân 
cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa Chính 
phủ với các bộ, ngành; giữa Chính phủ, các bộ, 
ngành với chính quyền địa phương để tinh gọn 
bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả hoạt động. 

- Đối với một số lĩnh vực được tổ chức 
theo ngành dọc, như: Thuế, hải quan, kho bạc 
Nhà nước, bảo hiểm xã hội... tiếp tục thực hiện 
sắp xếp tổ chức theo khu vực liên tỉnh hoặc 
liên huyện để thu gọn đầu mối, tinh giản biên 
chế. 

- Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an 
Trung ương xây dựng đề án riêng rà soát, kiện 
toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu 
xây dựng lực lượng quân đội, công an theo 
hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng 
bước hiện đại. 

- Tiếp tục nghiên cứu làm rõ cơ sở lý 
luận và thực tiễn về phạm vi quản lý đa ngành, 
đa lĩnh vực của một số bộ, ngành để có giải 
pháp phù hợp, sắp xếp tổ chức, thu gọn đầu 
mối trong nhiệm kỳ tới, như: Ngành giao thông 
- xây dựng; tài chính - kế hoạch đầu tư; lĩnh 
vực dân tộc - tôn giáo. 

Đối với chính quyền địa phương: 
- Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện 

thể chế xây dựng chính quyền địa phương theo 
hướng phân định rõ hơn tổ chức bộ máy chính 
quyền đô thị, nông thôn, hải đảo, đơn vị hành 
chính - kinh tế đặc biệt; nghiên cứu, thực hiện 
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. 

- Quy định khung số lượng các cơ quan 
trực thuộc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh, cấp huyện và khung số lượng cấp 
phó của các cơ quan này. Rà soát, sắp xếp tổ 
chức bên trong của các sở, 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. 

- Rà soát, điều chỉnh, sắp xếp tổ chức bộ 
máy, cơ chế hoạt động của chính quyền địa 
phương, tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình 
trung tâm phục vụ hành chính công, cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông ở các cấp. 

- Sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật 
liên quan nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả 
hoạt động của chính quyền cấp xã và quy định 
khung số lượng cán bộ, công chức cấp xã; thực 
hiện thống nhất việc khoán chi phụ cấp cho 
người hoạt động không chuyên trách cấp xã và 
thôn, tổ dân phố. 

- Nghiên cứu ban hành quy định để thực 
hiện hợp nhất văn phòng hội đồng nhân dân, 
văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và văn 
phòng ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành một văn 
phòng tham mưu giúp việc chung. 

- Từng bước kiện toàn, tổ chức lại đơn vị 
hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đủ tiêu 
chuẩn theo quy định; khuyến khích sáp nhập, 
tăng quy mô các đơn vị hành chính các cấp ở 
những nơi có đủ điều kiện. Khẩn trương, 
cương quyết sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân 
phố không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định 
của Nhà nước. 

- Tổ chức thực hiện: 

1- Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch thực 
hiện, tổ chức quán triệt nghị quyết, xác định rõ 
những việc cần làm ngay, những việc phải làm 
theo lộ trình, phân công cụ thể và thường 
xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghị 
quyết. 

2- Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng 
Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức 
năng nghiên cứu, khẩn trương thể chế hóa, cụ 
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thể hóa các nội dung nghị quyết, nhất là những 
việc cần phải làm ngay. 

3- Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, 
đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực 
thuộc Trung ương tổ chức học tập quán triệt, 
chủ động xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể để 
thực hiện nghị quyết ở cấp mình. 

4- Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối 
hợp với các cơ quan liên quan giúp Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư thường xuyên theo dõi, kiểm tra, 
đôn đốc triển khai và đề xuất định kỳ sơ kết, 
tổng kết việc thực hiện nghị quyết. 

 

(vtv.vn - Ngày 26/10/2017)

 

 
 

LUỒNG GIÓ MỚI TỪ NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TƯ 
 

Với thái độ nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật những hạn chế, 
bất cập trong tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Nghị quyết số 18-NQ/TƯ 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” chắc chắn sẽ 
đem đến một luồng gió mới, tạo bước đột phá về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của 
hệ thống chính trị. 

Đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
Trên cơ sở đánh giá tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng 

yêu cầu, nhiệm vụ”, “mô hình tổng thể chưa được hoàn thiện, một số lĩnh vực, bộ phận chưa phù 
hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới”, nghị quyết có những quan điểm mới về sắp xếp tổ chức 
bộ máy của hệ thống chính trị. Nghị quyết xác định việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 
thống chính trị vừa là nhiệm vụ những năm trước mắt, vừa có tính chiến lược lâu dài trong vài ba 
nhiệm kỳ đại hội, đến năm 2030.  

Vì vậy, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị phải bám sát Cương lĩnh, 
Hiến pháp, Điều lệ và các văn kiện của Đảng. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 
phải thực hiện đồng bộ với đổi mới kinh tế, gắn liền với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế… 

Đảng ta nhận thức một cách đúng đắn rằng, trước những khó khăn, thách thức trên con đường 
đổi mới, cùng với việc chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phải xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả hoạt động của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và của cả hệ thống 
chính trị. 

Bàn về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị không thể xa rời những vấn đề có tính nguyên 
tắc là rường cột của tổ chức. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy lần này được xác định đặt 
trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát 
huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và quyền làm chủ của nhân dân. Sắp 
xếp tổ chức bộ máy không thể làm tùy tiện, tùy hứng, chủ quan mà phải theo nguyên tắc “Đảng 
thống nhất lãnh đạo việc đổi mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính 
trị”. 

Điểm nhấn của nghị quyết lần này là quan điểm về “tính tổng thể, đồng bộ, liên thông; kết hợp 
hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới 
phương thức lãnh đạo”. Quan điểm này cho thấy, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 
được nhận thức cả bề rộng lẫn chiều sâu, đặc biệt là tính hệ thống của bộ máy. Bộ máy, bao gồm 
nguồn lực con người - nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, các ngành, các cấp, 
các công việc, các mối quan hệ...  

Mọi người đều phải được phân công và việc nào, người nào cũng quan trọng. Cơ chế, bộ máy 
tốt mà con người cố tình xuyên tạc nó, thì không cơ chế, bộ máy nào phát huy nổi hiệu lực, thậm chí 
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còn có thể thành công cụ của cái xấu. Con người không có đạo đức thì tài năng dễ mai một, nguy 
hiểm hơn nữa là dễ bị dùng vào những việc xấu xa, gây tác hại không lường được cho cách mạng. 
Cán bộ là cái “dây chuyền” của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, 
dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt. 

Thể hiện quyết tâm chính trị cao  
Nhận thức như vậy để thấy rằng, nghị quyết lần này bàn về sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh 

thần tiếp tục đổi mới với điểm nhấn “tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức” là một cách nhìn mới, thể hiện tư duy biện chứng, khoa học và cách 
mạng. Nghị quyết lần này cho thấy hai phạm trù “cơ chế, tính khoa học của bộ máy, cơ bản nhất là 
nền dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân” và “chất lượng đội ngũ cán bộ” được đặt ngang 
nhau, tạo thế hỗ trợ, bổ sung cho nhau sẽ tạo ra bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Nghị quyết cũng xác định rõ mối quan hệ giữa trách nhiệm tập thể và cá nhân, nhất là người 
đứng đầu. Quan điểm này của nghị quyết nhằm khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp về chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ của một số cơ quan, tổ chức chưa thật rõ. Đồng 
thời cũng tập trung giải quyết việc phân công, phân cấp, phân quyền giữa các ngành, các cấp và 
trong từng cơ quan, tổ chức chưa hợp lý, mạnh mẽ và đồng bộ; khắc phục tình trạng bao biện, làm 
thay hoặc bỏ sót nhiệm vụ. 

Qua 30 năm đổi mới, Đảng ta đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chiến lược cán bộ thời 
kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó, đáng chú ý là việc ban hành, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức 
thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đã đạt 
được nhiều kết quả quan trọng. Nhìn một cách tổng thể, trong những năm qua, bộ máy vẫn chạy đều, 
thông suốt, có những đổi mới; hệ thống chính trị cơ bản ổn định trong quỹ đạo của Cương lĩnh và 
Hiến pháp, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, quyền làm chủ của nhân dân. 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII thể hiện quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn của 
Đảng. Cùng với những nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gần đây, chúng ta tin tưởng, với sự 
vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nghị quyết sẽ tạo ra bước đột phá mới trong việc sắp xếp tinh 
giản, nâng cao chất lượng hiệu quả tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. 

 

                                                                                                           PGS.TS Bùi Đình Phong 
                                                                                                       (hanoimoi.com.vn - Ngày 02/11/2017) 

 

 
 

ĐỔI MỚI, TINH GỌN BỘ MÁY HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 
 QUYẾT TÂM LẤP KHOẢNG TRỐNG VỀ QUYỀN LỰC VÀ TRÁCH NHIỆM 

 

Khai mạc Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII), khi đề cập đến 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, 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thẳng thắn chỉ rõ, cho đến nay tổ chức bộ máy của hệ 
thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, kém hiệu lực, hiệu quả; chức năng, nhiệm 
vụ của một số tổ chức còn chồng chéo, cơ cấu bên trong chưa hợp lý.  

Những tồn tại trên đã dẫn đến hệ lụy đáng lo ngại là tổ chức bộ máy hành chính nói riêng, hệ 
thống chính trị nói chung có những khoảng trống về quyền lực và trách nhiệm. 

Càng cải cách càng phình to 
Đề cập đến thực trạng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc 

của Ban Bí thư về học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) diễn ra vào 
cuối năm 2017, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã nêu dẫn chứng từ thực tế: 
Các nước trên thế giới trung bình có 12 - 16 bộ, trong khi Chính phủ Việt Nam hiện có 22 bộ, cơ 
quan ngang bộ. Trong số những nước có điều kiện tương đồng về dân số, quy mô lãnh thổ thì nước 



 
 

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả   

 

Thông tin khoa học chuyên đề số 11/2018 9

ta vẫn là nước có số đầu mối bộ, ngành cao nhất. Đối với hệ thống chính quyền địa phương, năm 
1986, thời điểm bắt đầu đổi mới, cả nước có 44 đơn vị hành chính cấp tỉnh, đến nay đã có 63 đơn vị 
hành chính cấp tỉnh. Sau 30 năm đổi mới, số đơn vị hành chính cấp tỉnh tăng thêm 19; tăng 178 đơn 
vị cấp huyện, 1.136 đơn vị cấp xã. 

Không cần tranh luận nhiều, những con số này cũng đã nói lên thực trạng “càng cải cách thì bộ 
máy càng có xu hướng phình to”. Theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ 
cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thì đến năm 2021 phải tinh giản tối thiểu 10% biên chế 
của bộ, ban, ngành,… Và, năm nào cũng vậy, trong các phương hướng hành động, bộ ngành nào 
cũng nêu quyết tâm giảm biên chế, nhưng trên thực tế thì việc tinh giản biên chế mới tập trung ở đối 
tượng nghỉ hưu trước tuổi hoặc chuyển công tác, nghỉ thôi việc… mà chưa chú trọng cơ cấu lại đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm.  

Điển hình là tình trạng các bộ, ngành và địa phương thực hiện tinh gọn bộ máy theo hướng sáp 
nhập một số vụ, cục, ban, ngành…. Bằng con mắt cảm quan, ai cũng cho rằng các đầu mối đã được 
tinh gọn hơn trước. Tuy vậy, vấn đề lại nảy sinh ngay sau đó, bởi mặc dù giảm đầu mối, nhưng về tổ 
chức bộ máy, biên chế lại không giảm, thậm chí có đơn vị còn tăng lên. Tình trạng bộ trong bộ, cục 
trong cục ngày càng xuất hiện nhiều trong những năm gần đây. Trong khi đó, chức năng, nhiệm vụ 
của những đơn vị này còn không ít trùng lặp, chồng chéo; cùng một công việc nhưng có nhiều cơ 
quan, đơn vị thực hiện, và đến khi quy trách nhiệm thì không biết cơ quan nào làm đầu mối. Đây 
chính là khoảng trống về quyền lực và trách nhiệm đang tồn tại lâu nay. 

Không chỉ quyết tâm - phải hành động! 

Khi nói đến tinh gọn bộ máy tức là động chạm đến lợi ích của từng con người, thậm chí có cả 
lợi ích nhóm và lợi ích cục bộ. Chính vì vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng thừa nhận đây là 
công việc rất khó khăn: “Bộ Chính trị nhận thấy, đây là vấn đề rất lớn, rất quan trọng nhưng cũng rất 
khó, rất phức tạp và nhạy cảm, vì nó liên quan đến những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức lãnh 
đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân… liên quan đến quyền 
lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động”.  

Ngay cả nghị quyết Trung ương và nghị quyết Quốc hội đều đã đề cập rõ tình trạng, nguyên 
nhân và đưa ra giải pháp, nhưng kết quả thực hiện vẫn chưa được như mong muốn. Đáng nói là dù 
cấp trên quyết liệt nhưng tình trạng “trên nóng dưới lạnh” vẫn diễn ra ở một vài nơi. “Trong những 
năm qua có ai bị kỷ luật vì để tăng biên chế, có ai được khen vì giảm biên chế thành công hay 
không?” - đưa ra câu hỏi này, nhưng rồi chính ông Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh 
Chính tự trả lời: “Chúng tôi rà soát thì chưa thấy ai được khen, chưa thấy ai bị kỷ luật. Chủ trương 
của Đảng mà khi thực hiện không có khen, có chê, có kỷ luật thì rất khó. Xu hướng chung vẫn là xin 
tăng biên chế. Vì sao vậy? Vì tăng biên chế thì được tăng ngân sách chi thường xuyên”. 

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng rất trăn trở về vấn đề này, theo ông, việc xây dựng bộ 
máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả phải tiến hành “một cuộc cách mạng” về tổ 
chức - đây là sứ mệnh mang tính sống còn của Ðảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị trong bối 
cảnh hiện nay. “Cuộc cách mạng” trong cải cách bộ máy được hiểu là sự đổi mới toàn diện, triệt để, 
xóa bỏ những cái cũ kỹ, lạc hậu. Đã là cuộc cách mạng thì chắc chắn phải có sự hy sinh, một sự 
quyết tâm lớn mới có thể làm được. “Có quyết tâm thì càng tốt. Cái chính là phải hành động” - 
nguyên Tổng Bí thư chỉ rõ. 

Vậy phải giải quyết bài toán về bộ máy cồng kềnh, nhiều tầng nấc hiện nay như thế nào? “Phải 
chăng cần đặc biệt chú ý bảo đảm tính đổi mới, tổng thể, hệ thống, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài 
hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; không nôn nóng từ cực nọ nhảy sang cực kia; gắn 
đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, với tinh giản biên chế và cải cách tiền 
lương; xử lý hài hòa mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội?” - Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng nhấn mạnh tại lễ khai mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII. 
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Ngay sau hội nghị này, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW 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” với mục tiêu tổng quát là tinh 
giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương.  

…Và thấu lý, đạt tình 
Tất nhiên, dù “quyết tâm cao, hành động quyết liệt”, nhưng việc tinh gọn bộ máy không thể 

nói là làm ngay được. Vì thế, Nghị quyết 18-NQ/TW đã chỉ ra: 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 hợp thì mạnh dạn chỉ đạo thực hiện thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, từng 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 hợp. 

Thực hiện chủ trương trên, trong ngày đầu tiên của năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
đã ký ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội… Trong nghị quyết này Chính phủ đề ra quyết tâm nhanh chóng kiện toàn, sắp xếp 
tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cải 
cách tiền lương; thu gọn đầu mối bên trong của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
tổng cục... Cùng với đó là hoàn thiện tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập các đơn vị sự nghiệp 
công lập. Dừng việc giao bổ sung biên chế; chấm dứt việc tự phê duyệt và giao biên chế vượt quá số 
đã được cấp có thẩm quyền giao; có kế hoạch và giải pháp để giải quyết dứt điểm số biên chế vượt 
quá số biên chế được giao.  

Chính phủ cũng nêu quyết tâm trong năm 2018, giảm 1,7% biên chế công chức so với số giao 
năm 2015; giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với số 
giao năm 2015. Kịp thời thay thế các cán bộ, công chức trì trệ, cản trở, không hoàn thành nhiệm vụ. 
Xử lý nghiêm và kịp thời theo quy định của pháp luật các tổ chức và cá nhân có vi phạm trong thực 
thi công vụ. 

Nhiều ý kiến cho rằng, để đạt được những mục tiêu mà Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 
01/NQ-CP đã đề ra thì việc đổi mới trước hết phải bắt đầu từ Trung ương và bộ ngành thay vì bắt 
đầu từ cơ sở như cách làm lâu nay. Bên cạnh đó, ngoài sự quyết liệt của cấp trên cũng cần có cả sự 
“hy sinh” về mặt quyền và lợi ích mà nhiều người, nhiều ngành không muốn buông ra. Nói như Phó 
giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV (Học viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí Minh) thì đây cũng là bài toán lớn cần giải quyết sao cho có tình, có lý bởi nó đụng 
chạm đến thân phận và lợi ích của từng con người. 

Cũng chính bởi vậy, vấn đề quan trọng hơn cả sau khi sắp xếp lại bộ máy là phải chọn ra được 
những người thực sự có năng lực và phẩm chất đạo đức để các đối tượng bị điều chỉnh “tâm phục 
khẩu phục”. Đồng thời, cũng cần có chế độ, chính sách phù hợp với những người thuộc diện tinh 
giản. Có như thế chủ trương tinh giản biên chế mới thấu lý, đạt tình. 

                                                                                                                       Vân Anh 
                                                                                                 (baophapluat.vn - Ngày 10/02/2018) 
 

 
  

ĐỔI MỚI, SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TINH GỌN,  

HOẠT ĐỘNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC 
 

1. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Khóa XII khẳng định việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một quá trình phù hợp với thực tiễn khách quan, đáp ứng yêu 
cầu phát triển của đất nước. 
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Thực tế, đối với một đảng cầm quyền, việc đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là 
một hoạt động chính trị bình thường và đổi mới theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 
cũng là xu thế chung ở nhiều thể chế và quốc gia trên thế giới hiện nay.  

Ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, việc đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ 
máy của hệ thống chính trị ở nước ta được nhìn nhận là một quá trình liên tục từ những năm 1986 
đến nay, được đề ra trong các văn kiện đại hội và nghị quyết của nhiều hội nghị Trung ương. Hoạt 
động đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nhắm đến mục tiêu cơ bản quan trọng là phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, việc đổi mới 
này luôn có độ trễ lớn hơn so với những đổi mới về kinh tế - xã hội. 

Từ Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng đã chỉ rõ: “Việc đổi mới hệ thống 
chính trị nhất thiết phải trên cơ sở nghiên cứu và chuẩn bị rất nghiêm túc, không cho phép gây mất 
ổn định chính trị dẫn đến sự rối loạn. Nhưng không vì vậy mà tiến hành chậm trễ đổi mới hệ thống 
chính trị, nhất là về tổ chức bộ máy và các bộ; mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và các đoàn thể 
nhân dân, bởi đó là điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và thực hiện dân chủ”. Văn kiện Hội 
nghị Trung ương 8 Khóa VII xác định cải cách nền hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của việc xây 
dựng và hoàn thiện Nhà nước. Hội nghị Trung ương 3 và 7 Khóa VIII, các nghị quyết Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ VIII, IX và X, XI và gần đây nhất ngày 17/4/2015, Bộ Chính trị Khóa XI đã ban 
hành Nghị quyết số 39-NQ/TƯ về “Tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức”. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng 
trong việc “tinh giản biên chế trong toàn bộ hệ thống chính trị”.  

Trung ương Đảng, Bộ Chính trị cũng chỉ rõ nguyên nhân của sự chậm trễ này là do hoạt động 
của các cấp chính quyền vẫn còn thiếu kiên quyết, đồng bộ. Việc tổ chức thực hiện đôi khi còn tình 
trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Cơ chế, chính sách khuyến khích việc sắp xếp tinh gọn tổ 
chức, biên chế chưa phù hợp, thiếu mạnh mẽ. Việc kiểm tra, thanh tra, giám sát thiếu thường xuyên, 
chưa xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu không hoàn thành nhiệm 
vụ sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Các chương trình tổng thể cải cách hành 
chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010, giai đoạn II (2011 - 2020), đề án về “đẩy mạnh cải cách chế 
độ công vụ, công chức” cùng một số các văn bản pháp luật khác nhằm thực hiện các quy định của 
Đảng, Nhà nước có liên quan chưa đảm bảo mục tiêu đề ra.  

2. Hệ thống chính trị của Việt Nam có những đặc thù riêng bao gồm các cơ quan của Đảng, 
Nhà nước, Mặt trận và các tổ chức thành viên. Tuy nhiên, đối chiếu với những phần chung của thế 
giới, số bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hiện vẫn còn 30 đầu mối. Trong khi đó, ở 
Nhật Bản con số này chỉ là 11, Singapore là 15, Trung Quốc 20,… So với các nước châu Âu thì Việt 
Nam cũng cao hơn rất nhiều. Số đầu mối bên trong các bộ ngành, địa phương cũng tăng nhanh. Hiện 
cả nước có 42 tổng cục, tăng 2 lần so với năm 2011; 826 cục, vụ thuộc các tổng cục, tăng 4,7%; 
7.280 phòng trong tổng cục, tăng 4,7% so với năm 2011; 750 vụ cục và tương đương thuộc bộ, tăng 
13,6%; 3.970 phòng trực thuộc bộ tăng 13% so với năm 2011. Số liệu này chưa kể quân đội và công 
an. Riêng các cơ quan giúp việc của Trung ương tăng 23 đầu mối (21,9%) và 40 đầu mối cấp vụ tăng 
21%; đầu mối cấp phòng cũng tăng 37,4%;...  

Tính đến ngày 1/3/2017, số người hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách Nhà nước khoảng 4 
triệu người, chưa tính quân đội và công an. Số cán bộ công chức ở Trung ương là 279.143 người; 
cấp tỉnh, huyện 2.080.000 người; cấp xã, thôn, tổ dân phố 1.266.000 người. Theo Nghị quyết số 
39-NQ/TW (ngày 17/4/2015) của Bộ Chính trị, mỗi năm ta phải tinh giản 70.000 người, sau 2 năm 
thực hiện phải giảm 140.000 người mới theo tiến độ nhưng thực tế ngược lại, không giảm được mà 
còn tăng lên 96.000 người. Quỹ lương chi trả và quản lý hành chính mỗi năm chiếm tới 65% - 67% 
tổng chi ngân sách Nhà nước. Với thực trạng trên không một ngân sách nào nuôi, duy trì nổi bộ máy 
đó, đây thực sự là gánh nặng rất lớn lên nguồn chi của ngân sách, trong khi đó chúng ta cần ưu tiên, 
tập trung nguồn lực cho các vấn đề xã hội khác.  
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Về chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức dù đã nâng lên một bước, song chưa đồng đều, 
có nơi còn yếu, năng lực phát hiện vấn đề, tham mưu và đề xuất các biện pháp giải quyết còn hạn 
chế. Một số cán bộ, công chức, nhất là làm ở các bộ phận giải quyết thủ tục hành chính hoặc các 
công việc có liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp và người dân chưa làm hết trách nhiệm, bổn phận, 
có lúc, có nơi còn có những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.  

Một số cán bộ, công chức lời nói và hành động chưa thống nhất, có biểu hiện cửa quyền, xa 
dân, “nói một đằng, làm một nẻo”, hay “tư duy nhiệm kỳ”, “cục bộ địa phương, kết bè kết cánh”, 
“lợi ích nhóm”, “tham ô, tham nhũng”, lợi dụng chức vụ quyền hạn để chuộc lợi cho bản thân và gia 
đình, người thân… đã và đang làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, đánh mất lòng tin của 
nhân dân, tác động xấu tới sự phát triển của đất nước v.v… 

Nghị quyết số 18/NQ-TW cũng đã khẳng định lại một lần nữa thực tế sau hơn 30 năm đổi mới 
đất nước, mặc dù đã dành nhiều sự quan tâm, dù tổ chức sắp xếp nhiều lần đối với tổ chức bộ máy hệ 
thống chính trị, song cho đến nay chúng ta đang vẫn phải duy trì “một tổ chức bộ máy của hệ thống 
chính trị còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng 
yêu cầu, nhiệm vụ. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ của một số cơ 
quan, tổ chức chưa thật rõ, còn chồng chéo, trùng lắp”. 

Như vậy, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả cũng 
chính là một nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Nghị quyết số 18-NQ/TW 
vừa được Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII ban hành nhằm tiếp tục 
đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả chính 
là quyết sách, là chủ trương đúng đắn, khẳng định rõ vai trò lãnh đạo thông suốt, kịp thời của Đảng 
cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, đồng thời thể hiện được ý chí quyết tâm của toàn Đảng và 
nguyện vọng của nhân dân ta. Đây cũng là yêu cầu cấp bách của công cuộc đổi mới toàn diện, đồng 
bộ đất nước ta trong giai đoạn hiện nay. 

 

                                                                                                      TS. Nguyễn Thái Bình  
                                                                                       Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai 
                                                                                                          ThS. Lê Thị Tình  
                                                                                                  Trường Chính trị tỉnh Gia Lai 
                                                                                                   (tcnn.vn - Ngày 21/3/2018) 
 

 
 

 
 

  
  

 

  

 
 

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 

 TINH GỌN, HOẠT ĐỘNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ  

CỦA THỜI KỲ MỚI 
 

Thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, tổ chức bộ máy của hệ thống chính 
trị tuy từng bước được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, điều chỉnh hợp lý hơn, song 
vẫn còn những hạn chế, yếu kém. Vì vậy, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức của hệ thống chính 
trị phải đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với tinh giản biên chế, cơ 

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY  
CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TINH GỌN, HOẠT ĐỘNG  

HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ  

CỦA THỜI KỲ MỚI 
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cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm tính tổng thể, 
đồng bộ, liên thông, kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển. 

Thực trạng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị hiện nay 
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, nhất là trong mấy nhiệm kỳ Đại hội Đảng gần đây, Ban 

Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã có nhiều chủ trương, nghị quyết, kết luận về xây dựng, kiện 
toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, như: Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương 7 (Khóa VIII) “Một số vấn đề về tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị và tiền 
lương, trợ cấp xã hội thuộc ngân sách Nhà nước”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa IX) về 
“Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn”; Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 4 (Khóa X) về “Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, định hướng đổi 
mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - 
xã hội”; Kết luận số 64-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) “Một số vấn đề về 
tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”, và Nghị quyết số 39-
NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức”. Qua thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà 
nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từng bước được sắp xếp, kiện toàn theo 
hướng tinh gọn; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các tổ chức 
trong hệ thống chính trị được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn; bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, 
nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
chính trị - xã hội, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới đất nước. 

Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của Đảng chưa thật sự tinh gọn. Một số cơ quan tham mưu, giúp 
việc của Đảng có chức năng, nhiệm vụ tương đồng với một số cơ quan của Nhà nước; một số tổ 
chức đảng không có chính quyền cùng cấp, không lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ 
nên vai trò lãnh đạo bị hạn chế. Một số ban chỉ đạo còn có một số nhiệm vụ chồng chéo, trùng lắp 
với một số ban, bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương, nên hiệu quả hoạt động 
còn hạn chế. Công tác xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên ở một số địa bàn trọng yếu và 
trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài khu vực Nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu. Tổ chức 
bộ máy của các cơ quan Nhà nước chưa thực sự hợp lý; số bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ tuy 
đã giảm, nhưng vẫn còn nhiều và có một số nhiệm vụ chồng chéo, trùng lắp nhau. Sự phối hợp giữa 
các ngành và các địa phương có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ; hoạt động của bộ máy Nhà nước chưa 
thực sự hiệu lực, hiệu quả. 

Tổ chức bộ máy và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới 
chậm; một số nhiệm vụ còn trùng lặp và có biểu hiện Nhà nước hóa về tổ chức, hành chính hóa trong 
hoạt động và công chức hóa đội ngũ cán bộ chuyên trách. Cơ cấu cán bộ, công chức còn bất cập giữa 
các cấp và trong từng cơ quan; năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ chuyên trách cấp cơ sở hạn chế. 
Nội dung và phương thức hoạt động chưa theo kịp tình hình; có lúc, có nơi chưa sâu sát đoàn viên, 
hội viên ở cơ sở. 

Các quan điểm chỉ đạo và nhiệm vụ chủ yếu 
Để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nêu trên, các cấp ủy, tổ chức đảng cần quán triệt 

sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Đảng. Việc kiện toàn tổ chức của hệ thống chính trị phải đặt trong 
tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Sắp xếp, thu gọn đầu mối các tổ chức trong hệ 
thống chính trị và các đơn vị hành chính phải gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, có cơ chế, chính sách phù hợp đối với cán 
bộ, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình sắp xếp. Bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, 
liên thông; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; thực hiện kiên trì, thường 
xuyên, liên tục, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài. Không nhất thiết các cơ quan, đơn vị, địa 
phương phải có mô hình và quy mô tổ chức bộ máy giống nhau. Những việc đã rõ, cần thực hiện và 
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có thể thực hiện được thì thực hiện ngay; những việc mới, chưa có tiền lệ nhưng thực tiễn đòi hỏi, thì 
phải mạnh dạn chỉ đạo thực hiện thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. 

Việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu 
lực, hiệu quả, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần tập trung lãnh đạo thực hiện 
tốt một số nhiệm vụ chung sau: 

Một là, thực hiện Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của 
cả hệ thống chính trị. Quy định và thực hiện chặt chẽ về biên chế, số lượng lãnh đạo cấp phó của một 
tổ chức; có chính sách hợp lý để cơ bản không bổ nhiệm cấp “hàm”; xây dựng cơ chế cạnh tranh, 
công khai, minh bạch, dân chủ trong bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút người 
có đức, có tài. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong của các tổ chức trong 
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. 

Hai là, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý giữa cấp trên và cấp dưới, giữa Trung ương và 
địa phương, gắn quyền hạn với trách nhiệm; đồng thời, xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực, phòng 
chống tham nhũng bằng các quy định của pháp luật. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng mạnh 
mẽ công nghệ - thông tin phục vụ lãnh đạo, quản lý, điều hành, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu 
quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị.  

Ba là, thực hiện giao và quản lý chặt chẽ biên chế đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị 
trên cơ sở phân loại tổ chức, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức 
danh cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh 
giản biên chế trong hệ thống chính trị; xây dựng chế tài và xử lý nghiêm những cơ quan, tổ chức, 
người đứng đầu không thực hiện đúng các quy định.  

Bốn là, nghiên cứu, xây dựng đề án để sắp xếp các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở Trung ương và 
địa phương theo hướng giảm đầu mối, xác định rõ trách nhiệm, khắc phục sự trùng lắp, chồng chéo 
về chức năng, nhiệm vụ. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự 
nghiệp công lập; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, biên chế cho những đơn vị đủ 
điều kiện. 

Một số nhiệm vụ cụ thể 
Ngoài những nhiệm vụ trên, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể sau: 
+ Đối với hệ thống tổ chức của Đảng: 
Thứ nhất, Trung ương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ 

công tác của cấp ủy cấp tỉnh, cấp ủy cấp huyện và ban hành quy định khung quy chế làm việc của 
cấp ủy; các cấp ủy căn cứ đặc điểm, tình hình cụ thể để xây dựng quy chế làm việc của cấp mình và 
hướng dẫn cấp ủy cấp dưới trực tiếp. Quy định cơ cấu phù hợp, giảm số lượng cấp ủy viên, ủy viên 
ban thường vụ cấp ủy các cấp để tạo động lực phấn đấu và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt động của các cấp ủy. 

Thứ hai, kết thúc hoạt động của các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ. Tổ chức 
lại Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ cơ quan Bộ Ngoại giao thành Đảng bộ Bộ Ngoại giao. Chuyển 
Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương về Ban Nội chính Trung ương và tổ chức lại 
cho phù hợp. 

Thứ ba, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của 
các đảng ủy khối và tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng tập trung vào công tác xây dựng Đảng. 

Thứ tư, đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, đơn 
vị sự nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ 
sở đảng, nhất là ở các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên 
giới, hải đảo; khắc phục tình trạng nhiều trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên. 

Thứ năm, cơ bản thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân các 
cấp; thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã những nơi có 
điều kiện. 
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+ Đối với hệ thống tổ chức của Nhà nước: 
- Chính phủ, các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính 

theo hướng dân chủ, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân thông qua việc thực hiện có hiệu quả cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông. 

- Tăng cường phân cấp, phân quyền hợp lý đi đôi với xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực và 
kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Rà soát, sắp xếp giảm các ban chỉ đạo, ban quản lý dự án và các cơ quan 
phối hợp liên ngành cho phù hợp. 

- Các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ rà soát, chuyển một số dịch vụ công cho doanh 
nghiệp, người dân đảm nhiệm. Rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy phù hợp giữa tòa án, viện kiểm 
sát và cơ quan điều tra. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử bảo 
đảm đúng người, đúng tội, tránh oan sai và không bỏ lọt tội phạm. 

- Rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của 
Kiểm toán Nhà nước để không chồng chéo nhiệm vụ với các cơ quan thanh tra, kiểm tra ở các cấp. 

- Quy định khung các cơ quan chuyên môn giúp việc cho hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh, cấp huyện. Căn cứ điều kiện cụ thể và quy định khung của Trung ương, địa phương sắp 
xếp, bố trí cho phù hợp. Tiến hành sơ kết, đánh giá, sắp xếp lại văn phòng hội đồng nhân dân và văn 
phòng đoàn đại biểu Quốc hội cấp tỉnh cho phù hợp. 

- Trung ương quy định tổng số cấp phó của các cơ quan trực thuộc hội đồng nhân dân, ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; địa phương quy định cụ thể số cấp phó của từng tổ chức cho phù hợp. 
Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của chính 
quyền cấp xã; quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức cấp xã và thực hiện khoán phụ cấp 
cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố. 

- Thực hiện thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ 
quan của Đảng và Nhà nước có chức năng, nhiệm vụ tương đồng cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có 
điều kiện. Thí điểm hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân 
cấp huyện những nơi có điều kiện. Xây dựng đề án và từng bước sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành 
chính cấp huyện, cấp xã và thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định. 

+ Đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng: 
Một là, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 

thể chính trị - xã hội theo hướng tập trung cho cơ sở, sâu sát cơ sở và gắn bó với đoàn viên, hội viên; 
từng bước nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội. 

Hai là, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội 
ngũ cán bộ chuyên trách của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cho phù hợp giữa 
các cấp và trong từng cơ quan. 

Ba là, thực hiện thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc ở cấp 
tỉnh, cấp huyện những nơi có điều kiện. Sơ kết, tổng kết mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc 
chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện. 

Bốn là, đổi mới cơ chế phân bổ tài chính đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - 
xã hội theo hướng giao nhiệm vụ gắn với sản phẩm đầu ra và khoán kinh phí để tăng tính tự chủ 
trong hoạt động và sử dụng biên chế. 

Năm là, tiếp tục hoàn thiện thể chế, tổ chức, hoạt động của hệ thống tổ chức công đoàn và điều 
chỉnh đối tượng kết nạp đoàn viên công đoàn phù hợp với tình hình mới theo quy định của Hiến 
pháp. 

Sáu là, quy định chặt chẽ việc thành lập tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng; thực 
hiện nghiêm nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp luật; 
Nhà nước chỉ cấp kinh phí để thực hiện những nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao. 

 

                                                                                                                   Hà Thanh 
                                                                                                    (tapchicongsan.org.vn - Ngày 7/2/2018)    
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TINH GIẢM BIÊN CHẾ VÀ CƠ CẤU LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC  

THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII 
 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 
Khóa XII thể hiện quan điểm, chủ trương 
của Đảng ta về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 
chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, 
hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, toát 
lên vấn đề rất quan trọng và xuyên suốt là: 
Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng 
cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường 
xuyên và cải cách chế độ tiền lương. 

Trong những năm qua, Đảng ta có nhiều 
chủ trương, nghị quyết, kết luận về xây dựng tổ 
chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với tinh 
giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức, như Kết luận số 64-KL/TW, 
ngày 28/5/2013, của Hội nghị Trung ương 7 
Khóa XI, “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, 
hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến 
cơ sở”; 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”; Kết luận số 102-KL/TW, ngày 
22/9/2014, của Bộ Chính trị, “Về hội quần 
chúng”; Quyết định số 253-QĐ/TW, ngày 
21/7/2014, của Bộ Chính trị, “Về việc ban hành 
Quy định của Bộ Chính trị về quản lý biên chế 
thống nhất của hệ thống chính trị”; Thông báo 
kết luận số 37-TB/TW, ngày 26/5/2011, của Bộ 
Chính trị, “Về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động 
của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã 
hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp 
công”... 

Kết quả đạt được qua triển khai thực hiện 
các chủ trương, nghị quyết, kết luận nói trên của 
Đảng cho thấy, các tổ chức trong hệ thống chính 
trị, cụ thể là các tổ chức đảng, Nhà nước, Mặt 
trận Tổ quốc và chính trị - xã hội từng bước 
được sắp xếp, kiện toàn; chức năng, nhiệm vụ, 
mối quan hệ công tác của các tổ chức đó được 
phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, bảo đảm vai 
trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà 
nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 
Đồng thời, các đơn vị sự nghiệp công lập được 
giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, chủ 
động sử dụng tài sản, nguồn nhân lực để phát 

triển và nâng cao chất lượng hoạt động cung 
cấp dịch vụ sự nghiệp công, chủ động trong 
việc sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu bên trong của 
đơn vị; ký hợp đồng làm việc và hợp đồng lao 
động theo quy định của pháp luật để hoàn 
thành nhiệm vụ được giao...  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt 
được, vẫn còn những hạn chế, yếu kém, như: Tổ 
chức bộ máy bên trong của một số bộ, ngành, 
cơ quan Trung ương vẫn còn biểu hiện cồng 
kềnh, còn tầng nấc trung gian; chức năng, 
nhiệm vụ và thẩm quyền, trách nhiệm của các 
cơ quan hành chính Nhà nước tuy cơ bản khắc 
phục được sự chồng chéo, nhưng trên một số 
lĩnh vực vẫn còn giao thoa, đan xen hoặc phân 
công chưa thực sự phù hợp, dẫn đến khó xác 
định trách nhiệm khi có vấn đề xảy ra; công tác 
phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ trong 
việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước có 
mặt còn hạn chế; thủ tục hành chính trong một 
số lĩnh vực vẫn còn phức tạp, rườm rà, chậm 
được khắc phục; việc chuyển giao một số nhiệm 
vụ từ cơ quan hành chính Nhà nước cho các tổ 
chức xã hội thực hiện còn hạn chế. Hệ thống tổ 
chức các đơn vị sự nghiệp công lập còn cồng 
kềnh, manh mún, phân tán, chồng chéo; quản trị 
nội bộ yếu kém, chất lượng, hiệu quả dịch vụ 
thấp; chi tiêu ngân sách Nhà nước còn quá lớn. 
Số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách 
Nhà nước lớn, nhất là ở các đơn vị sự nghiệp 
công lập, ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố. Trong 
khi đó, việc tinh giản biên chế theo chủ trương 
của Đảng thời gian qua kết quả còn thấp; việc 
quy định cũng như đề bạt số lượng lãnh đạo cấp 
phó còn nhiều; cơ cấu đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức chưa hợp lý, chất lượng chưa 
cao, năng suất lao động thấp; tỷ lệ người phục 
vụ ở khối văn phòng lớn... 

Nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém 
nêu trên, tại Đại hội XII, Đảng ta đề ra nhiệm 
vụ: “Tiếp tục đổi mới bộ máy của Đảng và hệ 
thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. 
Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy phải gắn với 
hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất 
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lượng đội ngũ cán bộ, công chức”; “Tinh giản tổ 
chức, bộ máy gắn với tiếp tục phân định rõ chức 
năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của các 
tổ chức; thực hiện kiêm nhiệm một số chức 
danh và tinh giản biên chế trong toàn hệ thống 
chính trị”. Theo chương trình làm việc toàn 
khóa, ngày 25/10/2017, Hội nghị Trung ương 6 
Khóa XII thông qua Nghị quyết số 18-NQ/TW 
“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” và Nghị quyết số 
19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ 
chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu 
quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập”. 
Sau đó, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV 
thông qua Nghị quyết số 56/2017/QH14, ngày 
24/11/2017, “Về việc tiếp tục cải cách tổ chức 
bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt 
động hiệu lực, hiệu quả”. Trong các nghị quyết 
nêu trên, toát lên vấn đề rất quan trọng là: Tinh 
giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất 
lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và cải 
cách chế độ tiền lương. 

Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị 
Trung ương 6 Khóa XII đưa ra mục tiêu tổng 
quát: Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 
của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu 
lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng 
cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất 
lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các 
đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân. Tinh giản biên chế gắn với cơ 
cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi 
thường xuyên và góp phần cải cách chính sách 
tiền lương. Mục tiêu cụ thể về tinh giản biên chế 
đến năm 2021 là phải giảm tối thiểu 10% số 
biên chế so với năm 2015; từ năm 2021 đến 
năm 2030 phải hoàn thành việc nghiên cứu và 
tổ chức thực hiện mô hình tổ chức tổng thể của 
hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu, điều 
kiện cụ thể của nước ta trong giai đoạn mới và 
giảm biên chế. 

Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội 
nghị Trung ương 6 Khóa XII, đối với các đơn vị 
sự nghiệp công lập: 1- Đến năm 2021 phải giảm 

mạnh về đầu mối, tối thiểu bình quân cả nước 
giảm 10% số đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 
tối thiểu 10% số biên chế sự nghiệp hưởng 
lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2015, 
cơ bản chấm dứt số hợp đồng lao động không 
đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công 
lập (trừ những đơn vị đã bảo đảm tự chủ tài 
chính); 2- Đến năm 2025 phải tiếp tục giảm tối 
thiểu bình quân cả nước 10% số đơn vị sự 
nghiệp công lập và 10% số biên chế sự nghiệp 
hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 
2021, chấm dứt số hợp đồng lao động không 
đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công 
lập (trừ các đơn vị bảo đảm tự chủ tài chính); 3- 
Đến năm 2030 phải giảm 10% số biên chế sự 
nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so 
với năm 2025. 

Như vậy, tinh giản biên chế gắn với cơ 
cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là mục 
tiêu xuyên suốt trong các nghị quyết của Hội 
nghị Trung ương 6 Khóa XII, và để đạt được 
mục tiêu này, các nghị quyết đó cũng chỉ rõ 
trong thời gian tới, chúng ta phải thực hiện 
nghiêm túc, quyết liệt và đồng bộ các giải pháp 
sau:  

Thứ nhất, thống nhất quản lý tổ chức bộ 
máy, biên chế của toàn hệ thống chính trị. 

Thực hiện Đảng thống nhất lãnh đạo xây 
dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của 
toàn hệ thống chính trị, ở Trung ương là Bộ 
Chính trị, ở địa phương là ban thường vụ cấp ủy 
cấp tỉnh. Theo đó: Đảng đoàn Quốc hội phải 
báo cáo Bộ Chính trị trước khi ban hành quy 
định về số lượng biên chế tối thiểu, số lượng 
lãnh đạo cấp phó tối đa của các cơ quan tham 
mưu, giúp việc của Quốc hội, Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội, hệ thống tòa án nhân dân, viện 
kiểm sát nhân dân và Kiểm toán Nhà nước; sắp 
xếp lại cơ cấu tổ chức bên trong các cơ quan 
tham mưu, giúp việc của Quốc hội, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội theo hướng tinh gọn, hoạt 
động hiệu lực, hiệu quả. Ban Cán sự Đảng 
Chính phủ phải báo cáo Bộ Chính trị trước khi 
ban hành quy định về tiêu chí thành lập, số 
lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp 
phó tối đa của một tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức 
của bộ, ngành, chính quyền địa phương, khung 
số lượng cơ quan chuyên môn của ủy ban nhân 
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dân cấp tỉnh, cấp huyện để các địa phương chủ 
động quyết định phù hợp với đặc điểm, tình 
hình cụ thể, trên nguyên tắc tinh giản bộ máy, 
biên chế và giảm chi tiêu thường xuyên, nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả điều hành,… 

Thứ hai, về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 
máy. 

Để giải quyết được vấn đề biên chế phải 
dựa trên 3 trụ cột chính, đó là: Giảm đầu mối, 
sắp xếp lại cơ cấu bên trong của đầu mối và xác 
định rõ chức năng, nhiệm vụ, không giao thoa, 
không trùng lặp. Do vậy, cần khẩn trương 
nghiên cứu, hoàn thiện và tổ chức thực hiện mô 
hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị phù 
hợp với yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ 
động, tích cực hội nhập quốc tế, cụ thể là: 

1- 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. Kiên quyết giảm và 
không thành lập mới các tổ chức trung gian; giải 
thể hoặc sắp xếp lại các tổ chức hoạt động 
không hiệu quả. Việc sắp xếp lại tổ chức bộ 
máy không được tăng thêm đầu mối và biên 
chế; trường hợp đặc biệt cần tăng thêm đầu mối 
từ cấp vụ, cục hoặc tương đương trở lên phải có 
ý kiến của Bộ Chính trị. 

2- Rà soát, 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 
điểm một số mô hình mới về thu gọn tổ chức bộ 
máy và kiêm nhiệm chức danh để 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 hợp, hiệu quả. 

3- Thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh 
mẽ, hợp lý giữa Trung ương và địa phương, 
giữa cấp trên và cấp dưới, gắn quyền hạn với 
trách nhiệm; đồng thời, xây dựng cơ chế kiểm 
soát quyền lực chặt chẽ bằng các quy định của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước, 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, sáng 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. 

4- Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự 
nghiệp công lập. Hoàn thiện các quy định của 
pháp luật về tiêu chí phân loại, điều kiện thành 
lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự 
nghiệp công lập theo từng ngành, lĩnh vực. Trên 
cơ sở đó, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp 
công lập của từng ngành, lĩnh vực theo nguyên 
tắc: 1- Pháp luật chuyên ngành không quy định 
việc thành lập tổ chức bộ máy các đơn vị sự 
nghiệp công lập; 2- Trường hợp cần thiết phải 
thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập, thì đơn 
vị đó phải tự bảo đảm toàn bộ về tài chính (trừ 
trường hợp phải thành lập mới để cung ứng dịch 
vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu); 3- Một 
đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng 
nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại nhằm 
giảm mạnh đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn 
trải, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ; 4- Cơ 
cấu lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp công 
lập hoạt động không hiệu quả; 5- Đẩy mạnh xã 
hội hóa, chuyển các đơn vị sự nghiệp kinh tế và 
sự nghiệp khác đủ điều kiện thành công ty cổ 
phần. 

Thứ ba, về quản lý biên chế; tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý công chức, viên chức. 

1- 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 lặp, chồng chéo, để một tổ 
chức, một người có thể đảm nhiệm nhiều việc, 
nhưng một việc chỉ do một tổ chức, một người 
chủ trì và chịu trách nhiệm chính. Thực hiện 
tinh giản biên chế theo đúng mục tiêu đề ra. 
Quy định và quản lý chặt chẽ biên chế đối với 
các tổ chức trong hệ thống chính 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. 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 hợp với đặc điểm của từng cấp, từng 
ngành, từng địa phương; giảm tỷ lệ người phục 
vụ trong từng cơ quan, nhất là khối văn phòng. 

2- Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện cơ 
chế cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh 
bạch, dân chủ trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và 
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tuyển 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. Tiến hành sơ 
kết, tổng kết và đổi mới việc thi tuyển, bổ 
nhiệm, sử dụng, đánh giá và thực hiện chế độ, 
chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, 
viên chức; đẩy mạnh cải cách tiền lương. Thực 
hiện nghiêm chế độ miễn nhiệm, bãi nhiệm, từ 
chức, cho thôi việc hoặc thay thế kịp thời, 
không chờ hết thời gian bổ nhiệm hoặc kết thúc 
nhiệm kỳ đối với 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. 

3- Đổi mới cơ chế xác định và giao biên 
chế theo hướng quản lý, giám sát chặt chẽ biên 
chế của các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân 
sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần 
chi thường xuyên; đẩy mạnh thí điểm việc thi 
tuyển và thực hiện thuê giám đốc điều hành tại 
các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện chế độ 
hợp đồng viên chức có thời hạn đối với những 
trường hợp tuyển dụng mới (trừ các đơn vị sự 
nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn). 
Không thực hiện chế độ công chức trong đơn vị 
sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị phục vụ 
nhiệm vụ chính trị và phục vụ quản lý Nhà 
nước). Thực hiện nghiêm việc đánh giá, phân 
loại viên chức hàng năm theo quy định hiện 
hành, đưa ra khỏi đội ngũ những người 2 năm 
liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ. 

4- Chấm dứt việc tự phê duyệt và giao 
biên chế sự nghiệp vượt quá số lượng được cơ 
quan có thẩm quyền giao hoặc thẩm định; có kế 
hoạch và giải pháp để giải quyết dứt điểm số 
viên chức và số người lao động vượt quá số biên 
chế được giao (trừ các đơn vị đã tự chủ tài 
chính). Các cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết số 
biên chế được giao phải xem xét, cắt giảm phù 
hợp. 

5- Tổ chức phân loại viên chức theo vị trí 
việc làm và sắp xếp, bố trí lại cơ cấu viên chức 
theo hướng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ chiếm 
tỷ lệ ít nhất 65%. Xây dựng kế hoạch đào tạo, 
bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, bố trí, sử 
dụng hợp lý, hiệu quả đội ngũ này. Rà soát, sắp 

xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế đối với các 
chức danh kế toán, y tế học đường tại các 
trường mầm non, phổ thông và các chức danh 
lái xe, bảo vệ, nhân viên phục vụ trong các đơn 
vị sự nghiệp công lập. 

6- Quy định và thực hiện nghiêm về số 
lượng lãnh đạo cấp phó. Trong thời gian thực 
hiện sắp xếp lại, số lượng cấp phó của các đơn 
vị sự nghiệp công lập do sáp nhập, hợp nhất có 
thể cao hơn quy định, nhưng khi có cấp phó 
nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác thì không 
được bổ sung; đồng thời phải có giải pháp điều 
chuyển, sắp xếp lại số lượng cấp phó trong thời 
hạn tối đa 3 năm kể từ ngày sáp nhập, hợp nhất. 
Trường hợp điều chuyển giữ chức vụ thấp hơn 
thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ đến hết thời 
hạn bổ nhiệm.   

7- Đổi mới cơ chế, phương thức tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý viên chức (bao gồm cả 
cán bộ quản lý). Có chính sách thu hút nhân tài, 
đội ngũ viên chức có chuyên môn, nghiệp vụ 
giỏi vào làm việc trong đơn vị sự nghiệp công 
lập. Thực hiện đào tạo lại, hỗ trợ thích hợp đối 
với viên chức và người lao động dôi dư do sáp 
nhập, giải thể hoặc chuyển thành đơn vị sự 
nghiệp ngoài công lập. 

Bên cạnh các giải pháp nêu trên, phải tiếp 
tục cải cách hành chính mạnh mẽ, ứng dụng sâu 
rộng khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ 
thông tin; đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện 
tử, đô thị thông minh; tổng kết, đánh giá để có 
giải pháp sử dụng hiệu quả hạ tầng công nghệ 
thông tin, chống lãng phí, góp phần thực hiện 
tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế. Đầu tư 
thỏa đáng các nguồn lực cho công tác nghiên 
cứu khoa học về tổ chức bộ máy, công tác cán 
bộ của hệ thống chính trị. Nghiên cứu sửa đổi 
quy định và thực hiện việc phân bổ ngân sách 
chi thường xuyên đối với các tổ chức, cơ quan, 
đơn vị trong hệ thống chính trị. Đồng thời, định 
kỳ, thường xuyên xây dựng chương trình, kế 
hoạch cụ thể, 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 tổ chức 
bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống chính 
trị. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ 
chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả; xử lý 
nghiêm minh những tổ chức, cá nhân, nhất là 
người đứng đầu không thực hiện hoặc thực hiện 
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không đúng quy định, không đạt mục tiêu tinh 
gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Đây là một 
trong những tiêu chí quan trọng để kiểm điểm, 
đánh giá, giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm, miễn 
nhiệm cán bộ. 

Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII của 
Đảng và Quốc hội Khóa XIV ban hành 3 nghị 
quyết chuyên đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 
máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả là sự khẳng định quyết tâm 
chính trị rất cao của Đảng và Nhà nước trong 
việc tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy 
của hệ thống chính trị tinh gọn, năng động, hoạt 
động hiệu lực, hiệu quả để thích ứng với điều 
kiện nước ta đang trong quá trình đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc 
tế sâu rộng, trong bối cảnh các cuộc cách mạng 
khoa học, công nghệ phát triển mạnh mẽ, nhất là 
công nghệ thông tin. Theo đó, trong thời gian 
tới, Chính phủ sẽ ban hành các chương trình 

hành động thực hiện các Nghị quyết số 18-
NQ/TW, số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung 
ương 6 Khóa XII của Đảng và Nghị quyết số 
56/2017/QH14 của Quốc hội Khóa XIV để tổ 
chức triển khai thực hiện, tạo chuyển biến rõ rệt 
về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động các cấp, các ngành và 
sự đồng thuận của xã hội về tiếp tục đổi mới, 
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản 
biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất 
lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức. 

 

Lê Vĩnh Tân 
Ủy viên Trung ương Đảng,  

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
(tapchicongsan.org.vn 

Ngày 14/3/2018)

 

 
 

XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ: TINH GỌN BỘ MÁY 
 

Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 
quả là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đã được Đảng ta xác định trong nhiệm kỳ Đại hội 
XII. 

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII khẳng định việc gọn nhẹ bộ 
máy, tinh giản đội ngũ công chức là việc rất cấp thiết, không thể chần chừ và đã ban hành hai nghị 
quyết quan trọng để góp phần tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
hoạt động. 

Nghị quyết số 18-NQ/TW 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” với tinh thần chung là tiếp tục đổi mới, sắp 
xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể 
chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, 
các đoàn thể chính trị - xã hội. 

Nghị quyết chỉ rõ: Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu 
quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách 
tiền lương. Trong Nghị quyết số 19-NQ/TW 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”, Trung ương Đảng đề ra 
mục tiêu cụ thể đến năm 2021 là giảm mạnh về đầu mối, tối thiểu bình quân cả nước giảm 10% đơn 
vị sự nghiệp công lập; giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước 
so với năm 2015. 

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng đã nêu rõ: Ban Chấp hành Trung ương đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề 
này và yêu cầu trong thời gian tới, toàn hệ thống chính trị phải chủ động, tích cực vào cuộc, coi đổi 



 
 

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả   

 

Thông tin khoa học chuyên đề số 11/2018 21

mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một 
nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, được đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát 
triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

Ngay sau hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII), vấn đề này một lần nữa lại nóng lên trên bàn 
nghị sự tại Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội. Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đã thẳng thắn “mổ xẻ”, chỉ rõ 
thực trạng bộ máy các cơ quan Nhà nước hiện nay rất cồng kềnh, còn nhiều tầng nấc trung gian, mô 
hình “bộ nhỏ trong bộ to” hay còn gọi là “siêu bộ”. Tình trạng khi thực hiện tinh giản biên chế, bộ 
máy hành chính không những không thu hẹp mà còn “phình” to, trong đó không ít người làm việc 
kiểu “sáng cắp ô đi tối cắp về” mà ngân sách Nhà nước vẫn đang phải nuôi. Các đại biểu Quốc hội 
đánh giá việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả trong thời gian tới phải được tiến hành toàn diện, đồng bộ với đổi mới hệ thống chính trị, có 
lộ trình cụ thể, gắn với cải cách thủ tục hành chính, tinh giản biên chế, cải cách tiền lương. 

Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 cũng đã chỉ rõ: Từ năm 2018, khi thành lập mới 
ban chỉ đạo, tổ chức liên ngành phải xác định cụ thể thời hạn hoạt động. Kiên quyết không thành lập 
mới các ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành làm phát sinh bộ phận chuyên trách, tăng biên chế. 
Từng bước thực hiện sáp nhập, điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã bảo đảm 
đúng tiêu chí quy định; đổi mới việc phân loại đơn vị hành chính để làm cơ sở xác định cơ cấu tổ 
chức bộ máy và biên chế phù hợp với quy mô và đặc thù từng loại đơn vị hành chính. Rà soát tiêu 
chí và sắp xếp lại thôn, tổ dân phố nhằm giảm đầu mối, giảm số người hoạt động không chuyên 
trách, tăng cường hiệu quả hoạt động. Thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm đến năm 2021 giảm được 
10% so với biên chế giao năm 2015... 

Quyết tâm rõ nhất của Đảng thể hiện qua hành động thực tế là đi tiên phong khi quyết định giải 
thể 3 Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ cũng như mạnh dạn tổ chức lại Đảng bộ 
Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao. 

Tinh gọn để nâng hiệu quả hoạt động của bộ máy, Ban Tổ chức Trung ương, một cơ quan 
tham mưu của Đảng về công tác cán bộ đã đi tiên phong trong 14 bộ, ngành Trung ương và 22 địa 
phương thực hiện chủ trương thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, mở đầu cho việc đổi mới 
trong tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ nói riêng và trong công tác cán bộ nói chung. Hướng ứng chủ 
trương của Đảng, một số địa phương, đơn vị như Sơn La, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Bình Dương, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tòa án nhân dân tối cao... đã tổ chức 
thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý các cấp, bước đầu đạt kết quả tốt, góp phần khắc phục tình 
trạng cục bộ, khép kín, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh để tuyển chọn được những cán bộ đủ tầm, đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. 

Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, nhiều địa phương như Quảng Ninh, 
Thanh Hóa, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Phú Thọ, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Quảng Trị, Đắc Nông... 
đã triển khai các nội dung về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy và tinh giản biên chế một cách có 
hiệu quả. Đơn cử như Vĩnh Phúc, thực hiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tỉnh đã giảm được 3 đơn vụ thuộc ủy ban nhân 
dân tỉnh, giảm nhiều phòng, ban, tinh giản 141 biên chế. Quảng Ninh thực hiện thí điểm có hiệu quả 
mô hình cơ quan tham mưu giúp việc dùng chung của khối Mặt trận và đoàn thể tại 13/14 huyện hay 
Thanh Hóa thực hiện hợp nhất, sáp nhập tinh giản 20% số thôn, tổ dân phố (giảm 1.300 thôn, tổ dân 
phố), tích cực thực hiện xã hội hóa giáo dục mầm non, sắp xếp các trường trung học phổ thông. 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) thể hiện quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn của 
Đảng trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 
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quả. Cùng với những nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gần đây, với sự vào cuộc của cả hệ 
thống chính trị, nghị quyết tạo ra bước đột phá mới trong việc sắp xếp tinh giản, nâng cao chất lượng 
hiệu quả tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. 

 

                                                                                                               Quỳnh Hoa 
                                                                                                                  (dantri.com.vn - Ngày 3/2/2018) 

 

 
 

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ  
MẤY VẤN ĐỀ ĐẶT RA HIỆN NAY 

 

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) đã quyết nghị và ban 
hành Nghị quyết số 18-NQ/TW “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”. Quán triệt và thực hiện nghiêm 
nghị quyết là cơ sở để xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vững mạnh, phục vụ 
đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, nhất là từ khi giành được chính quyền, Đảng ta luôn 
quan tâm đến xây dựng, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu 
lực, hiệu quả; coi đó là nhiệm vụ cơ bản, quan trọng hàng đầu. Nhiệm vụ này được đặt trong tổng thể 
công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng 
yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trong quá 
trình tiến hành, thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức 
bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị, phát huy vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ 
của nhân dân. Đồng thời, bảo đảm tính đổi mới, tổng thể, hệ thống, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài 
hòa giữa kế thừa, ổn định với phát triển; giữa đổi mới bộ máy tổ chức với đổi mới phương thức lãnh 
đạo, tinh giản biên chế và cải cách tiền lương; xử lý hài hòa mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường 
và xã hội, góp phần giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra đối với tổ chức bộ máy của hệ thống 
chính trị. 

Để lãnh đạo việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, Đảng ta đã ban hành và 
lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, kết luận về nhiệm vụ này; tích cực 
nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức của hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể 
của nước ta trong từng giai đoạn, nên đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống tổ chức Đảng, 
Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội được đổi mới; chức năng, nhiệm vụ, mối 
quan hệ công tác của từng tổ chức được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, từng bước đáp ứng yêu 
cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Hệ thống chính trị cơ bản ổn định, phù hợp với Cương lĩnh và Hiến pháp; 
bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, 
góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc. 

Tuy nhiên, so với yêu cầu đề ra, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, 
nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ của một số cơ quan, tổ chức chưa thật rõ, 
còn chồng chéo, trùng lắp. Việc phân công, phân cấp, phân quyền giữa các ngành, các cấp và trong 
từng cơ quan, tổ chức chưa hợp lý; còn tình trạng bao biện, làm thay hoặc bỏ sót nhiệm vụ. Kiện 
toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu đội ngũ đạt kết quả 
thấp, nhất là ở khối văn phòng; số lãnh đạo cấp phó nhiều; việc bổ nhiệm cấp “hàm” ở một số cơ 
quan Trung ương chưa hợp lý. Cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả chưa cao; kỷ cương, kỷ luật 
trong quản lý Nhà nước, thực thi công vụ còn yếu kém; cải cách hành chính chuyển biến chậm, 
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không đồng bộ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn yếu, nhất là ở 
cơ sở và trong doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Năng lực quản lý, điều hành và 
hiệu lực, hiệu quả hoạt động của một số cơ quan Nhà nước còn hạn chế. Tổ chức bộ máy, phương 
thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chậm đổi mới, một số nhiệm 
vụ còn trùng lắp, “hành chính hóa”, “công chức hóa”, v.v… 

Để khắc phục tình trạng đó, Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) xác định việc tiếp tục đổi 
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là vấn đề 
cơ bản, cấp bách hiện nay, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội dưới sự 
lãnh đạo của Đảng. Trong đó, cần quán triệt và thực hiện tốt một số vấn đề chủ yếu sau đây: 

Thứ nhất, phải nắm vững quan điểm chỉ đạo của Đảng, thống nhất nhận thức về những vấn đề 
cơ bản mà nghị quyết đề ra. Các cấp ủy, tổ chức đảng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, 
nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế để 
tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Trong quá trình tiến hành đổi mới, 
sắp xếp tổ chức hệ thống chính trị phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà 
nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và quyền làm chủ của 
nhân dân. Bám sát Cương lĩnh, Hiến pháp, Điều lệ, các văn kiện của Đảng và đặt trong tổng thể 
nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới kinh tế; bảo đảm sự đồng bộ giữa sự lãnh đạo tập 
trung, thống nhất của Trung ương với phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của địa phương, các 
cấp, các ngành. Kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; có lộ trình, bước đi 
vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài. Phương châm thực hiện là với 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 hợp thì mạnh dạn chỉ đạo thực hiện thí điểm; 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 hợp. Thực hiện một cơ quan đảm nhiệm nhiều việc, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì và 
chịu trách nhiệm chính, gắn với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức; giảm tỷ lệ người phục vụ, nhất là khối văn phòng v.v… 

Thứ hai, tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối các tổ chức trong hệ thống 
chính trị. Trước thực trạng hệ thống chính trị hiện nay, phải kiên quyết giảm, không thành lập mới 
các tổ chức trung gian; giải thể, sắp xếp lại các tổ chức hoạt động không hiệu quả; không tăng đầu 
mối và biên chế. Theo đó, đối với hệ thống tổ chức của đảng, cần cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của cấp ủy các cấp, các loại hình tổ chức cơ sở đảng 
theo hướng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Trên cơ sở đó, xây dựng quy chế làm việc trên 
các mặt công tác, nhất là các lĩnh vực trọng yếu. Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng quy định về tiêu 
chuẩn, cơ cấu, số lượng, điều kiện, quy trình hợp lý để lựa chọn cấp ủy viên, ủy viên thường vụ các 
cấp; sắp xếp lại bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của các ban Đảng, tổ chức đảng trong các doanh 
nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập; thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp 
nhất ở một số cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, v.v… Đối với hệ thống tổ chức Nhà 
nước, thực hiện tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách; nghiên cứu giảm số lượng đại biểu kiêm 
nhiệm ở các cơ quan hành pháp. Đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tập trung 
vào quản lý vĩ mô, nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành. Đồng thời, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác giữa các bộ, ngành; có sự phân cấp, phân quyền mạnh 
mẽ, trên cơ sở phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của từng cấp, từng ngành; khắc phục triệt để 
sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ 
tục hành chính; từng bước sắp xếp thu gọn các đầu mối, tinh giản biên chế, bỏ cấp trung gian, giảm 
cấp phó, v.v… Đối với chính quyền địa phương, tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế xây 
dựng chính quyền địa phương, theo hướng phân định rõ hơn tổ chức bộ máy ở từng khu vực gắn với 
nâng cao chất lượng hoạt động. Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các sở, ngành theo 
hướng tinh gọn đầu mối, cắt giảm số lượng, sắp xếp lại đơn vị hành chính cho phù hợp; sửa đổi, bổ 
sung các văn bản pháp luật có liên quan nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính 
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quyền các cấp, v.v… Đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng, 
tiếp tục hoàn thiện bộ máy, tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 
trách nhiệm, mối quan hệ công tác và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; từng bước khắc 
phục “hành chính hóa” hoạt động, “công chức hóa” cán bộ. Quy định chặt chẽ việc thành lập tổ chức 
và hoạt động của các hội quần chúng, theo nguyên tắc: Tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt 
động và tuân thủ pháp luật, v.v… 

Thứ ba, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “vừa hồng”, “vừa chuyên”, thực sự là 
công bộc của dân. Cán bộ là “cái gốc” của mọi công việc; mọi việc thành công hay không đều do cán 
bộ tốt hay xấu. Bởi vậy, cùng với việc đổi mới, kiện toàn về mặt tổ chức, quy chế hoạt động, việc 
xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm là yếu tố quyết định hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ 
thống chính trị. Để làm được điều đó, trước hết phải làm tốt công tác tuyển dụng cán bộ vào làm việc 
tại các cơ quan trong hệ thống chính trị, đảm bảo thực sự khách quan, công tâm, công bằng, đúng 
tiêu chí, đúng người, đúng việc; đề cao vai trò của cấp ủy, người đứng đầu, tự chịu trách nhiệm trong 
tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức. Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục, nâng cao chất 
lượng chính trị, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, ý thức thức phục vụ nhân dân cho cán bộ, 
công chức; đề cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo, liêm khiết trong công việc, không tham ô, tham 
nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá 
cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trên từng cương vị công tác, hướng về cơ sở; gắn 
lý luận với thực tiễn, nhận thức với hành động trong xử lý công việc. Phát huy vai trò của đội ngũ 
cán bộ, công chức phải đi đôi với cải cách thủ tục hành chính, chế độ, chính sách, nhất là chế độ tiền 
lương, khen thưởng, tạo động lực cho họ cống hiến và phát triển. Xây dựng và thực thi chế tài 
nghiêm khắc, công khai, minh bạch trong mọi hoạt động; nghiêm trị và kiên quyết đưa ra khỏi hệ 
thống công quyền những hành vi vi phạm đạo đức công vụ, làm trái lương tâm, đạo đức xã hội, năng 
lực yếu, không đáp ứng được yêu cầu công việc, vi phạm pháp luật và các quy định của cơ quan, tổ 
chức, v.v… 

Thứ tư, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng trong đổi mới, sắp xếp tổ chức 
bộ máy của hệ thống chính trị. Trong đó, phải thực hiện nghiêm cơ chế: Đảng thống nhất lãnh đạo, 
Nhà nước quản lý, phát huy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, 
hành động quyết liệt, hiệu quả. Lãnh đạo tập trung, thống nhất; thực hiện thường xuyên, liên tục, tích 
cực, mạnh mẽ, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước 
mắt và lâu dài. Tăng cường phân cấp, phân quyền hợp lý giữa cấp trên với cấp dưới, giữa Trung 
ương và địa phương. Xây dựng cơ chế kiểm soát chặt chẽ quyền lực bằng các quy định của pháp 
luật, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và thường xuyên kiểm tra, giám sát, đề cao trách nhiệm 
giải trình; xây dựng chế tài, xử lý nghiêm những cơ quan, đơn vị, người đứng đầu có vi phạm. Tăng 
cường phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra của Đảng với thanh tra của Nhà nước, giám sát của 
các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đẩy mạnh phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong các cơ quan công quyền; thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ ở 
cở sở, đảm bảo cho phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được khẳng định trong 
thực tiễn. Thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của người dân để xác định chủ 
trương, biện pháp lãnh đạo, quản lý, điều hành đúng đắn, hiệu lực, hiệu quả. 

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả là chủ 
trương đúng đắn của Đảng ta. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương đó là trách nhiệm chính 
trị của mọi cán bộ, đảng viên và của cả hệ thống chính trị, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội 
và quyền làm chủ của nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế trong tình hình mới. 

 

                                                                                                            Đại tá, TS. Đỗ Hồng Lâm 
                                                                                                                (tapchiqptd.vn - Ngày 29/1/2018) 
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CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO TRONG ĐỔI MỚI, SẮP XẾP TỔ CHỨC 

 BỘ MÁY HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 
 

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu 
lực, hiệu quả là yêu cầu cấp thiết trong tình hình hiện nay. 

Hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đã có những chuyển biến tích cực trong đổi mới hệ 
thống chính trị ở nước ta. Tuy nhiên, cùng với những thành tựu đạt được, vẫn còn không ít hạn chế, 
yếu kém, bất cập, đặc biệt là sự cồng kềnh, kém hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị, như Nghị 
quyết Trung ương 6 Khóa XII đã chỉ rõ. Trước yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, Hội nghị Trung ương 
6 Khóa XII đã nhất trí cao trong xác định các 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 một cách cụ thể, thận trọng, có trọng tâm, 
trọng điểm, có lộ trình và giải pháp, bước đi phù hợp, vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và 
lâu dài. Trung ương cũng xác định, những việc đã rõ, cần thực hiện thì thực hiện ngay… 

Tuy nhiên, để đưa những việc đã rõ, đã chín, được Trung ương nhất trí cao về tiếp tục đổi mới 
hệ thống chính trị vào thực tiễn, thì phải tuân thủ các vấn đề có tính nguyên tắc; nhất là quán triệt, 
tuân thủ, thực hiện nghiêm việc: “Giữ vững các nguyên tắc tổ chức, hoạt động và đề cao kỷ luật, kỷ 
cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước... Đảng thống nhất lãnh đạo việc đổi mới, sắp xếp và quản 
lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị. Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống 
nhất của Trung ương…; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của từng cấp, từng ngành, từng 
địa phương…”. 

Nội dung trên là bước cụ thể hóa nguyên tắc lãnh đạo của Đảng kiểu mới, đồng thời, những 
việc đã rõ, đã chín được Trung ương nhất trí cao cần phổ biến, giáo dục, quán triệt, tạo sự đồng thuận 
trong nhận thức và hành động, để tổ chức thực hiện hiệu quả. Theo đó, mối quan hệ giữa các nội 
dung có tính nguyên tắc, tính kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước với tính năng 
động, chủ động, sáng tạo của từng cấp, từng ngành, từng địa phương cần được giải quyết đồng bộ. 
Quá trình triển khai thực hiện luôn lấy tinh thần đó làm chuẩn, để không sa vào những biểu hiện lệch 
lạc, sai lầm, tạo sơ hở để các thế lực thù địch phản động lợi dụng, xuyên tạc, chống phá, gây chia rẽ 
nội bộ. 

Trung ương đã nhất trí cao về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, 
như xác định trong Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII, đó là: “Tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 
quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm tăng cường vai trò 
lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của 
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội…; gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương 
thức lãnh đạo, tinh giản biên chế và cải cách chế độ tiền lương…”. 

Tinh thần nội dung trên thể hiện tính khoa học, sự phù hợp và là quyết tâm của Đảng trong đổi 
mới hệ thống chính trị hiện nay. Cần tăng cường quán triệt, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng 
viên và toàn xã hội về sự thống nhất giữa mục tiêu tổng quát với mục tiêu cụ thể từng giai đoạn để 
triển khai thực hiện đúng lộ trình, với bước đi phù hợp. Đặc biệt, cần hiểu đúng về quan hệ giữa tính 
“tinh gọn” với bảo đảm “hoạt động hiệu lực, hiệu quả” của hệ thống chính trị. Quá trình triển khai 
luôn hướng tới thực hiện được cả hai mục tiêu trên, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm 
vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời sự lãnh đạo của Đảng phải được tăng cường 
và phù hợp với những bước tiến của thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây 
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. 

Đây là nội dung được Trung ương nhất trí cao, nhưng trong tổ chức thực hiện cũng còn nhiều 
khó khăn, phức tạp, vì là vấn đề nhạy cảm, liên quan, động chạm đến nhiều người, đến tất cả các tổ 
chức đảng, bộ máy Nhà nước và các cơ quan, đơn vị hành chính. 

Cần xác định đúng tính chất đó để có quyết tâm cao, đồng thời phát huy tính sáng tạo của mỗi 
cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng và toàn hệ thống chính trị trong xác định lộ trình, bước đi bảo đảm 
“tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả” phù hợp với đặc điểm hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của từng tổ 
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chức, từng ngành. Trên cơ sở đó, cùng thống nhất thực hiện việc tinh giản biên chế và bảo đảm tính 
hiệu lực, hiệu quả; tránh tình trạng tinh giản bộ phận này, ngành này, lại phình ra ở bộ phận khác, 
ngành khác. Thực hiện tinh giản gắn với công tác cán bộ và công tác chính sách trong tính tổng thể, 
đồng bộ. Từng bước tiến tới tính chất pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở tất cả các khâu, các bước, các 
nội dung trong đổi mới hệ thống chính trị, nhất là cơ chế tuyển dụng nhân tài. Quá trình thực hiện 
phải thể hiện rõ tính tích cực; tuân thủ nguyên tắc, đồng thời khắc phục xu hướng nóng vội, chủ 
quan, hoặc trông chờ, ỷ lại. 

Cần đẩy 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; nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và thái 
độ trách nhiệm, hành vi cho mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng. Tạo sự thống nhất cao về sự lãnh 
đạo của Đảng; thống nhất từ trên xuống dưới, giữa các bộ phận trong hệ thống chính trị và toàn xã 
hội là nội dung cơ bản nhất trong công tác tuyên truyền, giáo dục, bảo đảm sự vào cuộc của cả hệ 
thống chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả. 

Từng cơ quan, đơn vị cần đối chiếu với quy định về tổ chức biên chế được định hướng, xác 
định trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII để thực hiện các bước rà soát lại, cơ cấu, tổ 
chức, biên chế và tiêu chí cán bộ trong hệ thống chính trị; từ đó có chủ trương, kế hoạch thực hiện 
tinh giản biên chế, bộ máy phù hợp; gắn với nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ. 
Mỗi tổ chức đảng, đặc biệt là các cấp ủy và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Đảng, pháp 
luật của Nhà nước về thực hiện tinh giản biên chế, bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát, nhằm phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc và xử lý 
nghiêm các vi phạm về nguyên tắc, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước. Hội nghị Trung ương 
6 Khóa XII đã xem xét cán bộ có sai phạm và công bố kỷ luật những cá nhân vi phạm một cách công 
khai, đúng người, đúng việc, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, thể hiện rõ thái 
độ “cần làm ngay” với những việc đã rõ, được sự nhất trí cao. Mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị… cần 
vận dụng cách làm này vào tăng cường kiểm tra, giám sát để có thái độ kiên quyết, “ưu tiên làm 
ngay” đối với những vụ việc vi phạm, sai phạm đã rõ ở cơ quan, đơn vị mình; đồng thời cảnh báo 
sớm để ngăn chặn, đẩy lùi vi phạm, sai phạm, làm trong sạch bộ máy và đội ngũ cán bộ, đảng viên 
trong quá trình thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. 

Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII với những nội dung về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức 
bộ máy hệ thống chính trị, thực sự là bước đột phá mạnh mẽ, có tính khoa học và mang tính cấp bách 
hiện nay. Tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật trong Nghị quyết Đại 
hội XII của Đảng đã được cụ thể hóa trong đánh giá và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 
sát với thực tiễn đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta; thể hiện quyết tâm của Đảng, của cả hệ thống 
chính trị, nhất là vấn đề đã rõ, được Trung ương nhất trí cao, việc cần làm ngay… để toàn Đảng, toàn 
dân, toàn quân củng cố niềm tin, xác định quyết tâm, thống nhất hành động, đưa nghị quyết vào cuộc 
sống. 

 

                                                                                                                    TS Nguyễn Văn Thanh 
                                                                                                                    (qdnd.vn - Ngày 9/12/2017) 

 

 
 

SẮP XẾP BỘ MÁY CHÍNH TRỊ TINH GỌN, HOẠT ĐỘNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ  
CẦN QUYẾT TÂM CAO, HÀNH ĐỘNG QUYẾT LIỆT 

 

Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả theo Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) là 
vấn đề lớn, khó khăn và nhạy cảm. Tuy nhiên, những vấn đề đặt ra tại Nghị quyết đã đáp ứng 
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được những yêu cầu, đòi hỏi bức thiết từ thực tiễn hiện nay. Do vậy, các cấp, các ngành và địa 
phương trong cả nước thời gian qua đã tập trung triển khai thực hiện với quyết tâm rất cao. 

Khai mạc Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII), khi đề cập đến 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, Tổng Bí 
thư Nguyễn Phú Trọng đã thẳng thắn chỉ rõ, cho đến nay tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn 
còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, kém hiệu lực, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ của một số tổ chức còn 
chồng chéo, cơ cấu bên trong chưa hợp lý. 

Đòi hỏi từ thực tiễn 
Nhận thức rõ những bất cập từ thực tiễn bộ máy của hệ thống chính trị, Nghị quyết 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 18) đã nêu một loạt nguyên nhân, trong đó có việc phân bổ kinh phí thường xuyên theo biên 
chế chưa gắn với kết quả và hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị; chưa có cơ chế 
đánh giá phù hợp và thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức không đáp ứng được yêu 
cầu, nhiệm vụ. Từ tồn tại này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ đạo thực hiện nguyên tắc 
một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu 
trách nhiệm chính. Bên cạnh đó, nhiệm vụ và giải pháp chung đối với toàn bộ hệ thống chính trị là 
quản lý chặt chẽ biên chế 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. Thực hiện chỉ đạo này, ngay từ đầu 
tháng 2/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP về Chương trình hành động của 
Chính phủ tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 
quả. Theo đó, Chính phủ yêu cầu bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ rà soát, sắp xếp, 
tinh gọn đầu mối bên trong, giảm cơ bản số lượng tổng cục, cục, chi cục, vụ, phòng; không thành lập 
tổ chức mới, không thành lập phòng trong vụ, trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định. 
Giảm tối đa các ban quản lý dự án. Kiên quyết hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp 
công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên chế... Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương có trách 
nhiệm chủ động rà soát, sắp xếp giảm các tổ chức phối hợp liên ngành, ban quản lý dự án (thực hiện 
từ năm 2018 và hoàn thành trong năm 2019). 

Mới đây, ngày 12/4, tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo của 
Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến 
Dũng cho biết, trong năm 2018, Chính phủ phấn đấu sắp xếp, tổ chức lại để tinh gọn đầu mối, giảm 
biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động, phấn đấu giảm khoảng 2,5% số đơn vị sự nghiệp công lập. 
Cũng trong năm 2018, sẽ giảm 1,7% biên chế công chức so với số giao năm 2015; giảm tối thiểu 
2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với số giao năm 2015. Các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán 
bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế, đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi 
việc theo quy định. 

Tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai 
Nhìn vào con số trên có thể thấy rõ quyết tâm của Chính phủ trong việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết 18 với mục tiêu tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu 
quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách 
tiền lương. Và không chỉ có quyết tâm từ Trung ương, thời gian qua tại nhiều địa phương trên cả 
nước đã chủ động xây dựng các nghị quyết, kế hoạch để thực hiện việc tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy, 
đội ngũ cán bộ, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai, bước đầu đã có những kết quả đáng 
ghi nhận. 

Cụ thể, tại tỉnh Bình Dương, địa phương này đã áp dụng mô hình Văn phòng Tỉnh ủy làm 
nhiệm vụ văn phòng chung cho các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy; thực hiện Trưởng ban Tổ chức 
kiêm Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra kiêm Chánh Thanh tra, Trưởng ban Tuyên 
giáo kiêm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy 
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ban Mặt trận Tổ quốc. Đồng thời sắp xếp các sở, ban, ngành tỉnh theo lộ trình, quy định của Chính 
phủ; hợp nhất Văn phòng Quốc hội với Văn phòng Hội đồng nhân dân thành một văn phòng chung 
tham mưu, giúp việc cho Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; giảm 1 Phó chủ tịch 
Hội đồng nhân dân tỉnh… Đối với cấp huyện, thị, thành ủy và tương đương, giảm 1 Phó chủ tịch Hội 
đồng nhân dân cấp huyện; thí điểm mô hình bí thư đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Trong khi đó, tại tỉnh Bạc Liêu, đến nay, tỉnh này đã tổ chức 189 cuộc hội nghị triển khai học 
tập, quán triệt các nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII), đặc biệt là Nghị quyết số 18. Theo bà Lê Thị 
Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu, Tỉnh ủy đã 
giao các cơ quan chức năng xây dựng đề án sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các cơ quan chuyên môn 
cấp tỉnh, cấp huyện trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét, cho ý kiến trước tháng 6/2018. Mục 
tiêu của tỉnh là cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong 
của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó. Tỉnh phấn đấu 
đến năm 2021 giảm ít nhất 10% biên chế hành chính so với năm 2015. 

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2018 Bạc Liêu sẽ hoàn thành việc sắp xếp lại Văn phòng Tỉnh 
ủy để phục vụ chung các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy; hợp nhất Ban Tôn giáo trực 
thuộc Sở Nội vụ với Ban Dân tộc tỉnh thành Ban Dân tộc và Tôn giáo trực thuộc Ủy ban nhân dân 
tỉnh... Tỉnh này cũng hoàn thành bố trí kiêm nhiệm chức danh Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là 
Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị tại 7/7 huyện, thị, thành phố; sáp nhập 6 chi cục, trung tâm 
trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp trực 
thuộc ủy ban nhân dân huyện;… 

Quyết tâm đã lên rất cao, hành động cũng rất quyết liệt từ Trung ương tới địa phương, nhưng 
việc tinh gọn bộ máy không thể nói là làm ngay trong ngày một ngày hai, Vì thế, nói như Tổng Bí 
thư Nguyễn Phú Trọng thì 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 hợp thì mạnh dạn chỉ đạo thực 
hiện thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, từng 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 hợp.  

 

                                                                                                                              Mỹ Anh 
                                                                                                           (baomoi.com - Ngày 6/5/2018) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  
NGHỊ QUYẾT 18, 19-NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII 

 

Ngày 17/4/2018, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị quán triệt, 
triển khai Kế hoạch, Chương trình hành động của Ban cán sự Đảng bộ về thực hiện Nghị 
quyết 18-NQ/TW và 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII dưới sự chủ trì 
của Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn. 

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 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” và Nghị quyết 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 

 

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN  

NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW 
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quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - 
Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 463/KH-BCSĐ, Nghị quyết số 464/NQ-BCS, Nghị 
quyết số 465/NQ-BCSĐ ngày 28/2/2018 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị 
quyết số 19-NQ/TW. 

Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch và Chương trình hành động nhằm đảm bảo triển khai nghị 
quyết một cách hệ thống, toàn diện, thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thuộc và 
trực thuộc bộ, ngành; thống nhất nhận thức và hành động trong việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức 
bộ máy, tinh giảm biên chế của hệ thống tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của 
bộ, ngành. 

Bộ yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc bộ triển khai thực hiện nghị quyết nghiêm túc, quyết 
liệt, dân chủ, đặc biệt trong việc sắp xếp bộ máy, tinh giảm biên chế, nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực, đổi mới quản lý và phương thức hoạt động của hệ thống tổ chức bộ máy hành chính Nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp công lập của bộ, ngành đảm bảo tính kế thừa, đổi mới và phát triển. 

Về tổ chức bộ máy hành chính của bộ: Rà soát, sửa đổi, bổ sung các luật, pháp lệnh, nghị 
quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của 
ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của bộ; tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc bộ để điều chỉnh, phân công phù 
hợp, nhằm kiện toàn, tinh gọn đầu mối gắn với tinh giảm biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ công 
chức, viên chức. 

Đối với đơn vị sự nghiệp thuộc bộ/ngành: Việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực 
thuộc bộ, ngành đảm bảo đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ 
so với năm 2015; đến năm 2025 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp. 

Theo đó, đối với 3 trường đại học, tiếp tục thực hiện tự chủ một phần. Thực hiện thí điểm tự 
chủ đối với Học viện Nông nghiệp Việt Nam; tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức 
của các trường đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, bỏ cấp trung gian (nếu có); giải thể, sáp nhập các tổ chức 
trực thuộc trường không hiệu quả. 

Đối với 32 trường cao đẳng, trung cấp: Tiến hành sáp nhập các trường trung cấp vào cao đẳng; 
giải thể các trường trung cấp, cao đẳng hoạt động không hiệu quả; hợp nhất các trường cao đẳng trên 
địa bàn 1 tỉnh, thành phố; không để 1 trường có nhiều cơ sở đào tạo; chuyển giao một số trường về 
địa phương quản lý (nếu cần thiết). 

Đối với các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ: Sắp xếp, tổ chức lại 11 viện và tổ chức 
thuộc viện đảm bảo giảm đầu mối, bỏ cấp trung gian, khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải, 
trùng lắp chức năng nhiệm vụ lĩnh vực nghiên cứu, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; hoàn thiện cơ chế 
vận hành (đến 2021, tinh gọn tối thiểu 10% đầu mối tổ chức). 

Bên cạnh đó, hoàn thiện các viện theo hướng chuyên ngành, lĩnh vực (trồng trọt, chăn nuôi, 
thủy sản, thủy lợi, lâm nghiệp) và theo hướng đa ngành (chính sách và chiến lược, cơ điện và công 
nghệ thu hoạch) để tập trung nguồn lực giải quyết những vấn đề nghiên cứu trọng tâm, trọng điểm 
của ngành. Các viện chuyên ngành được tổ chức theo hướng chuyên sâu (Viện chuyên đề); theo 
hướng sản phẩm chủ lực (Viện chuyên sản phẩm); theo nghiên cứu phát triển gắn với lợi thế của 
vùng (Viện vùng). 

Đối với đơn vị sự nghiệp kinh tế: Rà soát, sắp xếp lại 13 ban quản lý dự án đảm bảo tinh gọn, 
hiệu quả; kiện toàn tổ chức trong các ban; chuyển ban quản lý dự án có đủ điều kiện sang hoạt động 
theo cơ chế tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, hạch toán như doanh nghiệp hoặc công ty cổ 
phần; sáp nhập, giải thể các ban hoạt động không hiệu quả. 

Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai tổ chức học 
tập, quán triệt nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của ban cán sự cho 
toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý. 

Yêu cầu các vụ, cục, tổng cục căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện rà soát, tham 
mưu đề xuất: Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản hướng dẫn 
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liên quan đến kiện toàn bộ máy tổ chức; tinh giảm biên chế; thực hiện cơ chế tự chủ; tuyển dụng, 
quản lý, sử dụng công chức, viên chức; phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý Nhà nước của bộ cho 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh để: Trình bộ ban hành hoặc bộ trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc 
các đơn vị trực tiếp ban hành theo quy định. 

Xây dựng, trình bộ đề án/phương án/kế hoạch sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới hoạt 
động của các đơn vị; thực hiện sắp xếp, kiện toàn bộ máy, đổi mới hoạt động của các cơ quan, đơn vị 
theo đề án/phương án đã được bộ hoặc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt từ năm 2018 và các năm 
tiếp theo; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, thực hiện chế độ thông tin báo cáo; lấy kết quả thực 
hiện nghị quyết là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại hàng năm đối với tập thể và cá nhân 
có trách nhiệm.  

- Từ nay đến năm 2021: Giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc bộ 
và giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương ngân sách Nhà nước so với năm 2015. Cơ 
bản chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định (trừ đơn vị tự chủ tài chính). Ít nhất 10% đơn 
vị trực thuộc và thuộc bộ tự chủ tài chính. Giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách Nhà nước 
cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011 - 2015, chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp 
kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần. 

- Giai đoạn đến năm 2025: Giảm tối thiểu bình quân 10% đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 
bộ và thuộc bộ và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với 2021. Chấm 
dứt hợp đồng lao động không đúng quy định (trừ đơn vị tự chủ tài chính). Ít nhất 20% đơn vị trực 
thuộc và thuộc bộ tự chủ tài chính, 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện 
hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần. Giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách Nhà 
nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2020. 

- Giai đoạn đến năm 2030: Phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chính trị, 
phục vụ quản lý Nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp cơ bản, thiết yếu. Giảm 
10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với 2025. Giảm 15% chi trực tiếp từ 
ngân sách Nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021 - 2025. 

 

                                                                                                              PV 
                                                                                                               (nongnghiep.vn - Ngày 18/4/2018)  

 

 
  

NHỮNG KẾT QUẢ ĐÁNG GHI NHẬN TRONG 

 TRIỂN KHAI SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY TẠI BỘ CÔNG THƯƠNG 
  

Kiểm tra việc triển khai các nghị quyết Trung ương là hoạt động thường xuyên của Ban 
Bí thư Trung ương Đảng nhằm làm rõ, kết luận đúng những ưu khuyết điểm và đề ra biện 
pháp triển khai, đưa các nghị quyết của Trung ương đi vào cuộc sống. 

Giảm 5 đầu mối, 72 phòng trong bộ máy hoạt động tại Bộ Công Thương 
Ngày 23/5/2018, báo cáo trong buổi làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về việc quán triệt, triển khai Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới, sắp 
xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục 
đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, 
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Công Thương nghiêm túc 
quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương. 

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án 
Nhân dân tối cao - Trưởng đoàn kiểm tra cho biết, theo kế hoạch kiểm tra, Đoàn sẽ làm việc với Ban 
cán sự Đảng Bộ Công Thương và 3 đơn vị thuộc bộ về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW 
ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 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”. 
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Cùng với đó, Đoàn cũng kiểm tra việc quán triệt Nghị quyết 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”. 

Theo đó, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhất trí với Kế hoạch của Đoàn 
kiểm tra và giao cho Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lý Quốc Hùng, 
Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng Phan Văn Bản làm đầu mối của Bộ Công Thương chịu trách 
nhiệm trực tiếp liên hệ, phối hợp với Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư. 

Báo cáo hoạt động chi tiết của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, đồng chí Lý Quốc Hùng - 
Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, thực hiện chỉ đạo của Trung ương 
tại các Nghị quyết số 18-NQ/TW và 19-NQ/TW, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương đã thường 
xuyên phối hợp với Đảng ủy Bộ Công Thương trong công tác chỉ đạo các đơn vị tham mưu thực 
hiện nghiêm túc các chủ trương, quy định của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về đổi mới, sắp xếp bộ 
máy hành chính, đơn vị sự nghiệp của bộ. 

“Năm 2017, bộ đã thực hiện đơn giản, cắt giảm các điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh 
vực quản lý Nhà nước của bộ giai đoạn 2017 - 2018 với 675 điều kiện kinh doanh trong 16 ngành 
nghề được cắt giảm” - đồng chí  Lý Quốc Hùng cho biết. 

Cũng trong tháng 4/2018, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về phương án tổng thể 
đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2018 của bộ, trong đó đề xuất đơn giản hóa 54 thủ tục hành 
chính thuộc 10 lĩnh vực được quy định tại 19 văn bản quy phạm pháp luật, gồm: 10 thông tư, 01 
thông tư liên tịch, 01 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 7 nghị định. 

Việc bố trí, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan cơ bản 
phù hợp với trình độ chuyên môn, qua đó phát huy được năng lực, sở trường, nâng cao chất lượng 
hiệu quả công tác. Cụ thể, sau 6 tháng triển khai thực hiện, bộ đã sắp xếp thu gọn đầu mối các đơn vị 
hành chính thuộc bộ (giảm 5 đầu mối, giảm 72 phòng), tổ chức bộ máy hành chính của bộ được kiện 
toàn theo hướng gọn nhẹ hơn, khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo chức năng nhiệm vụ giữa 
các đơn vị trực thuộc, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh… 

Hiện nay, bộ đang tiếp tục rà soát để cắt giảm thêm 2 phòng chức năng của Thanh tra Bộ Công 
Thương; thực hiện chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng để làm công việc chuyên môn có tính 
chất thường xuyên trong cơ quan hành chính; không thành lập mới các tổ chức, các ban quản lý dự 
án, ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành, nhất là các tổ chức có bộ phận giúp việc chuyên trách; 
thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… phấn 
đấu đến năm 2021 tinh giản 10% số lượng biên chế so với thời điểm năm 2015. 

Tiếp tục quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc hai nghị quyết 
Nhấn mạnh vai trò của hai nghị quyết, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, Nghị quyết 

18-NQ/TW và 19-NQ/TW là hai nghị quyết hết sức quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả hoạt động của các tổ chức, cơ sở, đơn vị sự nghiệp công lập trong cả hệ thống chính trị. Vì vậy, 
Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương sẽ tiếp tục quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu 
quả cao nhất theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. 

Tuy nhiên, theo bộ trưởng, một số nhiệm vụ chung, nhiệm vụ trong nghị quyết còn thiếu cơ sở 
pháp lý và quy định pháp luật có thể ảnh hưởng tới tiến độ, do phải phụ thuộc vào thời điểm các cơ 
quan thẩm quyền ban hành để lấy cơ sở triển khai… 

Bộ trưởng nêu rõ, hai nghị quyết này rất quan trọng có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao hiệu 
quả của các đơn vị trong hệ thống chính trị, cũng như các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, một 
số chính sách hiện nay chưa theo kịp với yêu cầu cải cách được nêu ra trong nghị quyết. Cụ thể, quy 
định của pháp luật trong việc hủy bỏ các văn bản hành chính, quy định cụ thể về quản lý Nhà nước 
đối với hội, hiệp hội chồng chéo với các bộ khác… đang đặt ra khó khăn rất lớn. 

“Việc sáp nhập và hợp nhất các trường chưa có văn bản hướng dẫn, trong khi Bộ Công 
Thương có số lượng các trường đại học, cao đẳng rất lớn, quy hoạch đào tạo nhân lực cho từng 
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ngành, lĩnh vực chưa cụ thể nên Bộ Công Thương cũng khó triển khai”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh 
đề cập. 

Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Bộ Công 
Thương để hai nghị quyết đi vào cuộc sống 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao kết quả công tác 
quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Ban Bí thư Trung ương Đảng của Ban cán sự 
Đảng Bộ Công Thương. 

Đồng chí cho rằng, những kết quả bước đầu đạt được là rất đáng ghi nhận, là tiền đề quan 
trọng để Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các đơn vị trực 
thuộc thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương trong công tác cải cách hành 
chính, sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác chuyên môn. 

“Kết quả ban đầu cho thấy, Bộ Công Thương đã nỗ lực đơn giản hóa thủ tục hành chính, sắp 
xếp hợp nhất các đơn vị trong bộ, các đơn vị sự nghiệp công, đồng thời có bước đầu trong tinh giản 
biên chế. Đặc biệt những kiến nghị, cũng như những khó khăn thực tế trong quá trình triển khai nghị 
quyết của Bộ Công Thương cũng đã gợi mở ra giúp cho đoàn báo cáo với ban bí thư, Bộ Chính trị có 
chỉ đạo chung với các Ban cán sự Đảng Chính phủ về thực hiện hai nghị quyết này”, đồng chí  
Nguyễn Hòa Bình nêu rõ. 

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cũng cho biết, từ nay đến hết tháng 7/2018, đoàn 
kiểm tra sẽ làm việc trực tiếp tại một số đơn vị thuộc Bộ Công Thương để có những đánh giá cụ thể 
trước khi báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

 

                                                                                                                       Hạ Vũ 
                                                                                         (tapchicongthuong.vn - Ngày 24/5/2018) 
 

 
  

TINH GỌN BỘ MÁY, NÂNG CAO BẢN LĨNH VÀ SỨC MẠNH  

LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN 
 

Ở mỗi giai đoạn cách mạng, căn cứ tình hình, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của 
Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước, Đảng ta đề ra các chủ trương, 
đường lối bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công 
an nhân dân. Các quan điểm, chủ trương của Đảng liên tục được bổ sung, phát triển phù hợp 
với yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của 
đất nước trong từng thời kỳ. 

Điều 67, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Nhà nước xây dựng Công an nhân dân cách mạng, 
chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an 
ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm”. Nghị quyết 
số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình 
hình mới” cũng chỉ rõ: “Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, 
tinh nhuệ, từng bước hiện đại, nâng cao sức mạnh chiến đấu, thực sự là lực lượng trung thành, tin cậy 
của Đảng, Nhà nước và nhân dân, lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc”. 

Quán triệt quan điểm của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an xác 
định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh là 
nhiệm vụ then chốt nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. Đảng ủy Công 
an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành 
Trung ương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự và quán triệt nghiêm túc, 
tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác công an. 

Đặc biệt vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, 
sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đây là nội dung quan 
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trọng nhằm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII về “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”, đang được Đảng 
ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tập trung triển khai thực hiện với đề án cụ thể (Đề án 106), 
đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu đặt ra. 

Xây dựng tổ chức bộ máy Bộ Công an tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn đầu 
mối 

Thực tiễn cho thấy, tổ chức, bộ máy của Công an nhân dân từ khi thành lập đến nay là quá 
trình phát triển có tính lịch sử và đều xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong 
từng giai đoạn cách mạng. Sau mỗi lần cải cách, kiện toàn, bộ máy được hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt 
hơn yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân và sự phát triển của đất nước. 

Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt 
động hiệu lực, hiệu quả” dựa trên quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Chính phủ; các quan điểm 
của Đảng về xây dựng tổ chức bộ máy Nhà nước và xây dựng lực lượng Công an nhân dân đã được 
đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 
30/10/2016 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị 
quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “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”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 
25/10/2017 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”. Đồng thời căn cứ vào kết quả tổng kết quá trình hình 
thành, phát triển, kế thừa có chọn lọc, phát huy những ưu điểm của tổ chức, bộ máy Bộ Công an 
trong hơn 70 năm qua. 

Nghị quyết Trung ương 6 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” xác định mục tiêu: Tiếp tục đổi 
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù 
hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của 
Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ 
quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tinh giản biên chế gắn 
với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi 
thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương. 

Nghị quyết xác định: “Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương xây dựng đề án 
riêng rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng quân đội, công 
an theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; bảo đảm tăng cường sự lãnh 
đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang, phù hợp với quy định chung 
của hệ thống chính trị và tính đặc thù của từng lực lượng”.  

Quá trình nghiên cứu, xây dựng, triển khai đề án đã bám sát và cụ thể hóa các quan điểm của 
Đảng về xây dựng tổ chức bộ máy Nhà nước, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; tranh thủ tối đa 
sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, 
cấp ủy các địa phương; đồng thời huy động sự vào cuộc của toàn lực lượng Công an nhân dân, nhất 
là các thế hệ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ lão thành; có sự phối hợp chặt chẽ, ủng hộ của các bộ, 
ban, ngành liên quan. 

Mục tiêu kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an gắn với hoàn thiện cơ chế, đổi mới phương 
thức lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với công an nhân dân, bảo đảm thống 
nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở; xây dựng và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy 
Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy; kiện toàn Đảng ủy Công an Trung ương, có cơ cấu, 
số lượng hợp lý; thống nhất thực hiện chế độ thủ trưởng đơn vị đồng thời là bí thư cấp ủy để lãnh đạo 
chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các mặt công tác công an. 

Những định hướng lớn của đề án là: Xây dựng tổ chức bộ máy Bộ Công an tập trung, thống 
nhất, chuyên sâu, tinh gọn đầu mối hoạt động hiệu lực hiệu quả, tăng cường cho cơ sở, theo hướng 
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“Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; không tổ chức cấp trung gian, nâng cao chất 
lượng các cục trực thuộc bộ; sắp xếp, thu gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, báo chí, y tế; sáp nhập 
20 đơn vị cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với công an các 
tỉnh, thành phố để bảo đảm gắn kết, phát huy tối đa nguồn lực trong thực thi nhiệm vụ. 

Xây dựng công an xã, thị trấn chính quy, trước mắt bố trí công an xã chính quy tại các địa bàn 
trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự, tiến tới thực hiện thống nhất trong toàn quốc khi hoàn thiện 
các văn bản pháp luật có liên quan. 

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để bố trí, điều chỉnh lại lực lượng 
Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ 

trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Việc triển khai thực hiện đề án là phù hợp các chủ trương, nghị 
quyết về đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, giảm 
tầng nấc trung gian trong điều hành; không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ của công an 
nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để bố trí, điều chỉnh lại lực lượng, tăng cường cho lực lượng 
trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở và bố trí công an xã chính quy. Từ đó lực lượng công an sẽ gần 
dân hơn, bám sát cơ sở hơn, nắm tình hình và giải quyết hiệu quả các vấn đề về an ninh, trật tự ngay 
từ cơ sở; khắc phục được sự chồng chéo, chia cắt, tăng cường cải cách hành chính; tạo điều kiện tốt 
hơn để tập trung đầu tư, hiện đại hóa trang bị, phương tiện chiến đấu. 

“Việc Bộ Chính trị chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng và ban hành nghị quyết về tiếp tục đổi mới, 
sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là thận trọng, khách 
quan, khoa học, có sự thống nhất, đồng thuận của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của 
nhân dân và dư luận xã hội” - Bộ trưởng khẳng định. 

Công tác chuẩn bị đã được Bộ Công an tập trung quan tâm ngay từ khi triển khai thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Nhiều chuyên đề lớn đã được tổ chức tổng kết như: 
Quá trình hình thành, phát triển tổ chức, bộ máy của Bộ Công an từ khi thành lập đến nay, trong đó 
đánh giá mô hình tổ chức các cấp công an; rà soát chức năng, nhiệm vụ trùng lặp, chồng chéo giữa 
Bộ Công an với các bộ, ngành, giữa các đơn vị, lực lượng trong công an; nghiên cứu phương án kiện 
toàn tổ chức bộ máy của công an cấp tỉnh, cấp huyện, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, các 
cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và phương án xây dựng lực lượng công an xã chính quy... Kết quả đánh giá, 
tổng kết là cơ sở để báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến về chủ trương, định hướng nghiên cứu, xây 
dựng đề án. 

Thời gian qua, cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy công an các cấp đã chủ động chuẩn bị về công tác cán 
bộ; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; rà soát quy hoạch, cơ cấu lãnh đạo chỉ huy; tạm dừng 
tuyển chọn công dân vào công an nhân dân, tạm dừng bổ nhiệm lãnh đạo chỉ huy, trừ một số chức 
vụ, chức danh cần thiết... Đồng thời tiến hành rà soát hệ thống văn bản liên quan đến tổ chức, hoạt 
động của lực lượng công an. 

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tổ chức quán 
triệt, học tập Nghị quyết số 22-NQ/TW để các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ chiến sỹ nắm 
rõ; xác định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với từng tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu 
các đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng 
cường công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm các trường hợp cán bộ, chiến sỹ 
vi phạm pháp luật, kỷ luật, có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” hoặc bị mua chuộc, lôi kéo bởi các phần tử xấu, “lợi ích nhóm”… để kịp thời 
ngăn chặn, xử lý, tinh lọc đội ngũ cán bộ ở tất cả các cấp, nâng cao uy tín và tăng cường xây dựng 
hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân. 

Bộ Công an cũng đề xuất kiện toàn Đảng ủy Công an Trung ương để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo 
đối với các lĩnh vực công tác công an; phối hợp chặt chẽ với các tỉnh ủy, thành ủy trong lãnh đạo, chỉ 
đạo công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, kiện toàn tổ chức đảng ở công an các địa phương; 
chủ động đề xuất và thực hiện áp dụng các cơ chế, chính sách phù hợp đối với những người chịu tác 
động trực tiếp trong quá trình sắp xếp... 
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Nâng cao bản lĩnh cách mạng, sức chiến đấu và năng lực công tác 
Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Cách tổ chức công an phải đơn giản, thiết thực, tránh cái tệ 

quá hình thức, giấy má. Lề lối làm việc phải dân chủ. Cấp trên phải thường kiểm tra cấp dưới. Cấp 
dưới phải phê bình cấp trên. Giúp nhau kinh nghiệm và sáng kiến, giúp nhau tiến bộ. Tự phê bình và 
phê bình nhau theo tinh thần thân ái và lập trường cách mạng. Phải hoan nghênh nhân dân phê bình 
công an, để đi đến hiểu công an, yêu công an và giúp đỡ công an” (Huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh gửi Hội nghị Công an toàn quốc năm 1950). 

Qua mỗi giai đoạn cách mạng, tổ chức bộ máy, cơ cấu đội ngũ cán bộ trong Công an nhân dân 
có sự điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp tình hình và yêu cầu đặt ra, tạo điều kiện nâng cao chất lượng, 
đội ngũ cán bộ, tập trung ưu tiên cho các lực lượng, đơn vị trực tiếp chiến đấu. Tuyệt đại bộ phận cán 
bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, ý 
thức tổ chức kỷ luật cao, đoàn kết, thống nhất nội bộ, tận tụy trong công tác, cương quyết, mưu trí, 
dũng cảm trong chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.  

Thời gian qua, lực lượng Công an nhân dân nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện sâu sắc, 
kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị 
quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định số 
47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không 
được làm gắn với triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; phong trào “Công an nhân dân 
học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều 
lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ 
quốc”... 

Không ngừng đổi mới về tư duy, tư tưởng chỉ đạo, từng bước chuẩn hóa quy trình, quy chế về 
công tác tổ chức cán bộ theo hướng mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch. Quy định rõ phạm vi, 
trách nhiệm của mỗi đơn vị, mỗi cấp công an, phát huy năng lực, trách nhiệm, tính chủ động, sáng 
tạo của đội ngũ lãnh đạo chỉ huy, từng bước khắc phục sự trùng chéo về chức năng, nhiệm vụ. 

Thời gian tới, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị 
- xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội đặt ra rất nặng nề. Đổi mới, sắp xếp 
tổ chức bộ máy Công an nhân dân tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 
số 22 của Bộ Chính trị; nâng cao bản lĩnh cách mạng, sức chiến đấu và năng lực công tác, tiếp tục 
siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nếp sống, ứng xử văn hóa, tác phong chính quy trong toàn lực 
lượng... là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.  

 

                                                                                                                      Đăng Minh 
                                                                                                    (hvcsnd.edu.vn  - Ngày 19/8/2018) 
 

 
 

THÀNH ỦY BẮC KẠN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 18-NQ/TW 
 

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của 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”, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn đã ban hành kế hoạch 
nhằm cụ thể hóa các nội dung hoạt động và đưa ra giải pháp triển khai thực hiện. 

Đồng chí Triệu Đức Lân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn cho 
biết: Tỉnh ủy Bắc Kạn đã triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII, trực tiếp trên sóng 
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, nhờ vậy toàn bộ đảng viên, cán bộ công chức, viên chức và quần 
chúng nhân dân đều được nghe, được hiểu, tạo được sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ và nhân 
dân. 
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Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thành phố và các chi, 
đảng bộ trực thuộc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết; chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao 
và Truyền thông tuyên truyền nghị quyết bằng các hình thức phù hợp. Các đồng chí Ủy viên Ban 
Chấp hành Đảng bộ thành phố, bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
trực thuộc tiếp tục quán triệt nghị quyết, kế hoạch thực hiện nghị quyết ở các địa phương, cơ quan, 
đơn vị mình. Các cấp ủy, tổ chức đảng tích cực tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng để cán bộ, 
đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc những nội dung  cơ bản của nghị quyết, góp phần nâng cao 
nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi 
nghị quyết. 

Theo đó, đối với hệ thống tổ chức của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện rà soát sửa 
đổi, bổ sung, xây dựng các quy định, quy chế trên cơ sở quy định của Trung ương, của tỉnh và của 
Thành ủy. Thực hiện nghiêm quy định về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình lựa chọn 
cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy các cấp theo quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy. 

Hiện nay, Thành ủy Bắc Kạn tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 85-KH/TU ngày 18/8/2017 của 
Ban Thường vụ Thành ủy về sắp xếp, tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế trên địa bàn thành phố 
Bắc Kạn theo Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10/5/2017. Theo đó tiếp tục sắp xếp theo lộ trình khi có đủ 
điều kiện về kế hoạch hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân 
dân. Thực hiện kiêm nhiệm chức danh Trưởng ban Tổ chức với Trưởng phòng Nội vụ, Chủ nhiệm 
Ủy ban Kiểm tra với Chánh Thanh tra; Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm 
Bồi dưỡng chính trị thành phố; chức danh Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc thành phố. Xây dựng đề án khắc phục tình trạng tổ trưởng tổ dân phố không phải là 
đảng viên, không trong ban chi ủy chi bộ. Cơ bản thực hiện bí thư cấp ủy là chủ tịch hội đồng nhân 
dân các cấp. Chủ động đề xuất thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân thành 
phố và cấp xã, phường ở nơi có đủ điều kiện. Lãnh đạo xây dựng mô hình tự quản ở cộng đồng dân 
cư, thôn, tổ dân phố dưới sự chủ trì của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. 

Đối với hệ thống tổ chức của Nhà nước tại địa phương, Ban Thường vụ Thành ủy có kế hoạch 
sắp xếp các cơ quan trực thuộc Hội đồng nhân dân thành phố phù hợp với thực tiễn địa phương. Bố 
trí các trưởng ban kiêm nhiệm, giảm hợp lý số lượng đại biểu hội đồng nhân dân thành phố và đại 
biểu hội đồng nhân dân công tác ở các cơ quan quản lý Nhà nước (từ nhiệm kỳ 2021 - 2026), giảm 
số lượng phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, gắn với nâng 
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Triển khai thực hiện đề án tinh gọn và thống nhất khoán chi phụ 
cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố. Thực hiện việc thành lập tổ 
chức và hoạt động của các hội quần chúng theo đúng quy định của Trung ương. Rà soát, điều chỉnh, 
sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của chính quyền địa phương. Đẩy mạnh cải cách hành 
chính. Lãnh đạo thực hiện cơ chế phân bổ ngân sách Nhà nước về chi thường xuyên và quản lý tài 
chính đối với cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố chưa đủ 
tiêu chuẩn theo quy định và căn cứ vào điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa - xã hội và phù hợp với 
điều kiện thực tế của địa phương. 

Đối với hệ thống đoàn thể thành phố và các xã, phường từng bước thực hiện khoán kinh phí để 
phát huy tính tích cực, chủ động, tự chủ, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thực hiện mô hình cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp 
việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội cấp thành phố. 

Theo lãnh đạo Thành ủy Bắc Kạn, điều khó khăn hiện nay trong quá trình sắp xếp theo định 
hướng chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, việc quy định chức năng nhiệm vụ của đơn vị hướng 
tới sáp nhập chưa rõ ràng, chưa có hướng dẫn cụ thể, như đơn vị sự nghiệp, thôn, tổ sắp xếp như thế 
nào, cấp xã, phường không chuyên trách thực hiện ra sao... Đơn cử việc sáp nhập Văn phòng cấp ủy, 
ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, cần sớm có hướng dẫn cụ thể về chức năng nhiệm vụ. Nếu chỉ 
làm phép cộng đơn thuần về con người và hai chức năng nhiệm vụ thì chưa hẳn là tinh gọn, cần phải 
hướng dẫn chức năng nhiệm vụ cụ thể. Một số đơn vị sáp nhập lúng túng, chưa có quy định về chức 



 
 

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả   

 

Thông tin khoa học chuyên đề số 11/2018 37

năng nhiệm vụ… Việc sáp nhập hiện nay vướng hướng dẫn theo văn bản, còn lòng dân và cán bộ thì 
đồng thuận, ủng hộ. Trong thời gian tới, Thành ủy Bắc Kạn mong muốn tỉnh có hướng dẫn cụ thể lộ 
trình các bước triển khai tiếp theo theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW. 

 

                                                                                                                     Hồng Hạnh 
                                                                                            (baobackan.org.vn - Ngày  13/04/2018) 
 

 

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN  

NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW, NGHỊ QUYẾT SỐ 19-NQ/TW 

 CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH SƠN LA 
 

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và 
Nghị quyết số 19-NQ/TW (Hội nghị Trung  
ương 6 Khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
Sơn La đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết 
liệt, đồng bộ việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ 
máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 
gắn tinh giản biên chế, đạt được một số kết 
quả bước đầu.  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế 
hoạch số 76-KH/TU; Kế hoạch số 77-KH/TU 
ngày 17/12/2017 về thực hiện Nghị quyết số 18-
NQ/TW ngày 25/10/2017 “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 ngày 
25/10/2017 “Về việc tiếp tục đổi mới hệ thống 
tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu 
quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công 
lập”; Quyết định số 538-QĐ/TU ngày 4/12/2017 
về việc thành lập Ban chỉ đạo; Quyết định số 
558-QĐ/TU ngày 30/12/2017 về ban hành quy 
chế làm việc Ban Chỉ đạo; Quyết định số 01-
QĐ/BCĐ, ngày 30/12/2017 của Ban chỉ đạo về 
thành lập các tổ đề án; Kế hoạch công tác năm 
2018 của Ban Chỉ đạo; Thông báo số 08-
TB/BCĐ ngày 11/2/2018 của Ban Chỉ đạo về 
quy trình xây dựng, ban hành, thực hiện đề án 
và định hướng chung đề cương đề án; Kết luận 
số 473-KL/TU ngày 11/2/2018 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về nguyên tắc, tiêu chí sắp xếp, kiện 
toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị. 

Theo đó, phân công, giao nhiệm vụ từng 
đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ 
đạo triển khai theo từng lĩnh vực, tổng số có 31 
đề án hoàn thành trong năm 2018, 2019. Do đó 
các nội dung được triển khai đảm bảo tiến độ, 
kịp thời, chất lượng, hiệu quả. Tính đến 

15/10/2018, đã ban hành được 19/31 đề án. Kết 
quả khi thực hiện xong 19 đề án: Về tổ chức bộ 
máy: Giảm 565 đầu mối; về biên chế: Giảm 
được 2.844 biên chế; về lãnh đạo: Giảm 725 
lãnh đạo, quản lý, trong đó, 232 lãnh đạo, quản 
lý từ cấp phòng thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh 
trở lên, 493 lãnh đạo đơn vị sự nghiệp, phòng, 
ban cấp huyện; về lộ trình tự chủ: Có 37 đơn vị 
thực hiện tự chủ kinh phí chi thường xuyên 
100%; 310 đơn vị tự chủ một phần kinh phí 
thường xuyên; 2 đơn vị chuyển mô hình hoạt 
động sang công ty cổ phần. 

Trong đó, triển khai thực hiện Nghị quyết 
số 18, đã ban hành được 7 đề án: Đề án sắp xếp 
tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong cơ 
quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
chính trị - xã hội cấp tỉnh; đề án sắp xếp tổ chức 
bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong cơ quan 
hành chính Nhà nước; đề án sắp xếp lại tổ chức 
bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của ban bảo 
vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; đề án sắp 
xếp lại các phòng chuyên môn thuộc ủy ban 
nhân dân cấp huyện; đề án triển khai thực hiện 
kiện toàn, sắp xếp Đảng ủy Khối Các cơ quan 
tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; đề án tổ 
chức lại văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ 
quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh; đề án 
sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị bản, tiểu khu, tổ 
dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định. Kết 
quả khi thực hiện xong 7 đề án: Về tổ chức bộ 
máy: Giảm 147 đầu mối; trong đó 2 đầu mối 
trực thuộc tỉnh, 105 đầu mối cấp phòng thuộc 
sở, ban, ngành và chi cục cơ quan cấp tỉnh (56 
đầu mối phòng thuộc cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, 
44 đầu mối phòng thuộc chi cục), 40 đầu mối 
cấp phòng thuộc huyện. Về biên chế: Giảm 
được 539 biên chế (294 biên chế cấp tỉnh, 134 
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biên chế cấp huyện, 111 người lao động theo 
hợp đồng 68). Về lãnh đạo: Giảm 157 lãnh đạo, 
quản lý; trong đó 5 cán bộ lãnh đạo cấp sở 
ngành, 112 cán bộ cấp phòng và tương đương 
thuộc sở, ngành và chi cục cơ quan cấp tỉnh (68 
lãnh đạo cấp phòng thuộc cơ quan, tổ chức cấp 
tỉnh, 44 lãnh đạo cấp phòng thuộc chi cục), 40 
lãnh đạo cấp phòng thuộc huyện. 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19, đã 
ban hành được 12 đề án về sắp xếp các đơn vị 
sự nghiệp công lập lĩnh vực khoa học - công 
nghệ; xây dựng; giáo dục - đào tạo; y tế; tư 
pháp; nông nghiệp; văn hóa, thể dục, thể thao; 
thông tin, truyền thông tài nguyên và môi 
trường; công thương; lao động thương binh và 
xã hội. Kết quả khi triển khai thực hiện xong 12 
đề án: Về tổ chức bộ máy: Giảm 418 đầu mối; 
về biên chế: Giảm được 2.305 biên chế, trong đó 
102 biên chế sự nghiệp, giảm 2.203 cán bộ, viên 
chức và người lao động hưởng lương từ ngân 
sách Nhà nước. Về lãnh đạo: Giảm 568 cán bộ 
lãnh đạo quản lý: Trong đó 115 lãnh đạo, quản 
lý đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, 453 lãnh đạo đơn 
vị sự nghiệp cấp huyện. Về lộ trình tự chủ: Có 
37 đơn vị thực hiện tự chủ kinh phí chi thường 
xuyên 100%; 310 đơn vị tự chủ một phần kinh 
phí thường xuyên; 2 đơn vị chuyển mô hình 
hoạt động sang công ty cổ phần. 

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã 
chỉ đạo thực hiện chủ trương trưởng ban tuyên 
giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng 
chính trị cấp huyện tại 12/12 huyện, thành phố; 
rà soát, sắp xếp các ban chỉ đạo, tổ công tác trực 
thuộc Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh (Tỉnh ủy 
11 ban chỉ đạo, 1 tổ công tác; Ủy ban nhân dân 
tỉnh 8 ban chỉ đạo, 6 tổ công tác). Hoàn thành rà 
soát các đơn vị hành chính cấp xã, bản: Đối với 
đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn, toàn 
tỉnh có 204 xã, phường, thị trấn (trong đó 121 

xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn theo quy 
định, 83 xã, phường, thị trấn chưa đạt tiêu chuẩn 
theo quy định); đối với đơn vị bản, tiểu khu, tổ 
dân phố, toàn tỉnh có 3.324 bản, tiểu khu, tổ dân 
phố (trong đó 145 bản, tiểu khu, tổ dân phố đạt 
tiêu chuẩn theo quy định, 3.179 bản, tiểu khu, tổ 
dân phố chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định); lộ 
trình thực hiện từ năm 2018 đến năm 2021 sáp 
nhập, sắp xếp lại các bản, tiểu khu, tổ dân phố 
chưa đạt tiêu chuẩn giảm còn 2.456 bản (giảm 
868 bản). 

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 
thống hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả là nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, có ý 
nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. 
Những kết quả bước đầu của Đảng bộ tỉnh Sơn 
La trong gần một năm thực hiện Nghị quyết số 
18, Nghị quyết số 19 nêu trên đang tạo động lực 
rất quan trọng cho tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai 
thành công kế hoạch đã đề ra. Song nhiệm vụ 
thời gian tới còn hết sức nặng nề, bên cạnh 
những giải pháp phải đảm bảo tính đổi mới, 
tổng thể, đồng bộ, liên thông, kết hợp hài hòa 
giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển, 
đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài; đòi hỏi sự 
vào cuộc của tất cả các tổ chức của hệ thống 
chính trị, sự nêu cao trách nhiệm của đội ngũ 
cán bộ công chức, viên chức, người lao động và 
sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân; tiếp tục tổ 
chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, các 
đề án, kế hoạch; quan tâm công tác đào tạo, bồi 
dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp 
ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, góp phần 
xây dựng Đảng bộ tỉnh Sơn La vững mạnh. 

 

Nguyễn Văn Vỵ 
Ủy viên Ban Thường vụ,  

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La 
(tcnn.vn - Ngày 19/10/2018)

 

 
 

QUẢNG NINH CHỦ ĐỘNG, TÍCH CỰC ĐƯA CÁC NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 (KHÓA XII) 

VÀO CUỘC SỐNG 
 

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (Khóa XII) đã ban hành 4 nghị 
quyết. Đó là: Nghị quyết số 18-NQ/TW “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 
19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả 
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hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công 
tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 
21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”. 

Các nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này đề cập nhiều vấn đề rộng lớn, vừa cơ bản vừa 
cấp bách, liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới phát triển xã hội, đổi mới chính trị đồng 
bộ với đổi mới phát triển kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Quảng Ninh cũng 
đã xác định, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ yếu đã được nêu trong các nghị quyết 
Trung ương 6 là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu 
kinh tế xã hội năm 2018, đồng thời góp phần quan trọng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của 
Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh. Vì vậy, tỉnh đã nhanh chóng hoàn thành việc học tập, 
quán triệt, tuyên truyền và triển khai các kế hoạch cụ thể để đưa các nghị quyết vào cuộc sống. 

Ngay sau Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII), Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thực hiện sao gửi nội 
dung thông báo nhanh kết quả hội nghị tới các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh; yêu cầu phổ biến 
trong toàn Đảng bộ và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Nhiều địa phương, đơn vị đã tổ chức hội 
nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị hoặc lồng ghép vào hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt chuyên 
đề. Tính đến 15/01/2018, các chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh đã hoàn thành việc học tập 
nghị quyết. Nhiều địa phương, ngành, các chi, đảng bộ cơ sở đã biên tập các tài liệu phù hợp với điều 
kiện, đặc điểm của địa phương, đơn vị mình để đưa vào nội dung sinh hoạt chuyên đề trong chi bộ. 
Hiện nay, nhiều chi bộ đã lựa chọn nội dung Nghị quyết Trung ương 6 phù hợp nhiệm vụ đơn vị để 
tiến hành sinh hoạt thường kỳ hàng tháng, phổ biến kỹ, sâu, nhất là các nhiệm vụ, nội dung liên quan 
đến công tác tổ chức, cán bộ, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả mà Nghị 
quyết số 19-NQ/TU, Đề án 25 của Tỉnh ủy đã triển khai những năm qua. 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động xây dựng kế 
hoạch, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tìm 
hiểu và thực hiện các chủ trương, định hướng nêu trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 
(Khóa XII). Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ để triển khai có hiệu quả 
các chương trình, kế hoạch hành động. Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh, các đơn vị khối 
tuyên truyền đã tích cực, tập trung triển khai tuyên truyền sâu rộng về 4 nghị quyết. 

Đặc biệt, báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã có nhiều bài viết nêu lên 
những cách làm mới của tỉnh trong sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hiệu quả; nâng cao năng lực 
lãnh đạo của cấp ủy; tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân,... phù hợp với nội dung các nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 6, đã khẳng định sự năng động, sáng tạo của các cấp ủy đảng những năm 
qua. Việc viết bài thu hoạch về các nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) cũng được các tổ chức 
đảng, đảng viên thực hiện nghiêm túc. 

Song song với đó, cấp ủy các cấp đã chủ trì, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của 
tập thể trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung 
ương 6 (Khóa XII) của Đảng vào thực tiễn, đặc thù, điều kiện, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ 
quan, đơn vị mình. Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì xây dựng dự thảo các 
chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về “Tăng 
cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết 
số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về “Công tác dân số trong tình hình mới”; giao Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, hoàn thiện dự thảo 
chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 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”;  và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 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”. Đến 
nay, chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18 và 19 đã được ban hành triển 
khai trong toàn tỉnh; các chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết số 20, 21 đang được dự 
thảo theo chương trình hành động của Chính phủ. 
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Các địa phương, đơn vị trong tỉnh cũng tích cực chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành 
động của địa phương, đơn vị mình. Việc xây dựng chương trình hành động được cụ thể hóa, bổ sung 
vào nghị quyết, chương trình công tác năm của cấp ủy, đảm bảo các quy trình từ việc xây dựng, thảo 
luận, quán triệt, tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc ngay sau khi hoàn thành việc tổ chức học tập 
nghị quyết. Các địa phương, đơn vị đều đã vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp 
của Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) của Đảng vào thực tiễn, phù hợp với đặc thù, điều kiện, 
nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Đặc biệt, trong tháng 3 này, Tỉnh ủy đã ban hành quyết định thành lập cơ quan chuyên trách 
tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; hàng loạt 
các địa phương trong tỉnh cũng công bố quyết định hợp nhất ban tổ chức và phòng nội vụ; thanh tra 
và ủy ban kiểm tra cấp huyện... Đây là những hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện Nghị quyết 
số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW. 

Với việc triển khai các nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) một cách chủ động, bài bản từ 
khâu tuyên truyền đến thực hiện, Quảng Ninh từng bước đưa các nghị quyết lan tỏa sâu rộng đến các 
tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận. Qua đó, góp phần củng cố, nâng cao hơn nữa niềm tin của cán 
bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng để những chủ trương đúng đắn của 
các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. 

 

                                                                                                                      Hà Chi 
                                                                                      (baoquangninh.com.vn - Ngày 13/10/2018) 
 

 
 

SẮP XẾP BỘ MÁY TẠI HÀ TĨNH 

NGHỊ QUYẾT SOI ĐƯỜNG, TẬP TRUNG HÀNH ĐỘNG 
 

Hội nghị lần thứ 6, 
Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Khóa XII đã 
ban hành Nghị quyết số 18-
NQ/TW 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 19-
NQ/TW về “Tiếp tục đổi 
mới hệ thống tổ chức và 
quản lý, nâng chất lượng 
hiệu quả hoạt động của các 
đơn vị sự nghiệp công lập” 
mở ra hướng đi vô cùng 
quan trọng về sắp xếp, kiện 
toàn bộ máy. 

Cơ cấu lại chức danh; 
sáp nhập xã 

Theo tinh thần Nghị 
quyết số 18 và 19, việc sắp 
xếp tổ chức bộ máy, tinh giản 

biên chế được thực hiện với 
một khối lượng rất lớn, tác 
động từ khối Đảng, chính 
quyền, đoàn thể, các tổ chức 
hội, các đơn vị sự nghiệp. 
Cùng với việc đã thực hiện 
nhất thể hóa chức danh bí thư 
huyện ủy đồng thời là chủ tịch 
Ủy ban nhân dân (huyện Đức 
Thọ), Hà Tĩnh đã sớm thực 
hiện chức danh kiêm nhiệm: 
Trưởng ban Tuyên giáo kiêm 
giám đốc trung tâm bồi dưỡng 
chính trị huyện. Đến thời 
điểm hiện tại đã có 9 đơn vị 
cơ cấu chức danh kiêm nhiệm 
gồm: Thạch Hà, Hương Sơn, 
Lộc Hà, thành phố Hà Tĩnh, 
Can Lộc, Hương Khê, Nghi 
Xuân, Đức Thọ, thị xã Kỳ 
Anh. Riêng huyện Vũ Quang 
cơ cấu phó ban tuyên giáo 

kiêm giám đốc trung tâm bồi 
dưỡng chính trị. 

Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện Can Lộc Bùi 
Huy Cường cho hay: “Để tiến 
tới sáp nhập một số đơn vị, 
tháng 5/2018, huyện đã 
chuyển trụ sở làm việc của 
Đài Phát thanh - Truyền hình 
huyện về Trung tâm Văn hóa 
Thể thao và không bổ nhiệm 
chức vụ giám đốc trung tâm 
văn hóa mặc dầu bị khuyết 
khá lâu rồi. Đầu năm học này, 
8 trường học cũng đã sáp 
nhập thành 4 trường, tạo một 
bước quan trọng để tiến tới 
sáp nhập xã”. 

Dự kiến, trước tháng 
6/2019, Can Lộc sẽ hoàn 
thành sáp nhập xã Song Lộc 
với xã Trường Lộc; Khánh 
Lộc với xã Vĩnh Lộc. 
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Chuyển động tại Can 
Lộc cũng như nhiều địa 
phương khác trong tỉnh đã 
cho thấy quyết tâm chính trị 
của các cấp, ngành, địa 
phương. Tại huyện Kỳ Anh, 
theo Trưởng phòng Nội vụ 
Nguyễn Anh Hoan, huyện đã 
xây dựng phương án năm 
2019 dự kiến sắp xếp, sáp 
nhập đối với 7 xã để giảm 2 
đơn vị hành chính cấp xã là xã 
Kỳ Hợp, Kỳ Trung bằng cách 
điều chỉnh địa giới hành chính 
liên quan đến các xã giáp 
ranh. Năm 2020, sắp xếp lại 
xã Kỳ Châu, Kỳ Hải. Cùng 
với bộ máy, huyện Kỳ Anh 
cũng xác định sẽ thực hiện 
giảm 10% tổng số biên chế 
cán bộ, công chức cấp xã. 
Cùng với sáp nhập xã, huyện 
Kỳ Anh cũng đã rà soát quy 
mô thôn, theo đó, 35 thôn trên 
toàn huyện tiếp tục được đưa 
ra phương án sáp nhập. Về 
câu chuyện sáp nhập xã, hiện 
tại, Đức Thọ là huyện đưa ra 
phương án sáp nhập nhiều xã 
trong nhiệm kỳ này, vì nhiều 
xã diện tích nhỏ, dân số ít, 
chẳng hạn như: Đức Vĩnh có 
diện tích 3,82 km², dân số hơn 
1.230 người; Đức Quang diện 
tích 5,44 km², dân số hơn 
1.930 người; Đức Tùng có 
diện tích 4,79 km², dân số hơn 
1.850 người; Đức Châu diện 
tích 4,81 km², dân số hơn 
1.780 người. Tuy nhiên, các 
phương án vẫn phải tiếp tục 
chờ ý kiến của các ban, ngành 
cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy. 

Theo chỉ đạo của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, các 
huyện, thành, thị ủy chỉ đạo 
việc sáp nhập đối với những 
xã không đảm bảo 50% cả 2 

tiêu chí diện tích và dân số; 
hoàn thành trước năm 2020. 
Hiện tại, toàn tỉnh có 66 xã 
thuộc diện này, trong đó, 57 
xã đã có phương án sáp nhập. 

Hợp nhất các tổ chức; 
kiện toàn đơn vị sự nghiệp 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
Lê Vĩnh Tân đã có chuyến 
khảo sát và làm việc với xã 
Tiên Điền (huyện Nghi Xuân, 
Hà Tĩnh) về kết quả thực hiện 
việc sắp xếp, sáp nhập thôn 
xóm trong thời gian qua 

Thông tin từ Ban Tổ 
chức Tỉnh ủy cho hay, hiện 
tại, các cấp, ngành đã bàn bạc 
các phương án sáp nhập như: 
Hợp nhất Đảng bộ khối Các 
cơ quan tỉnh và Đảng bộ khối 
Doanh nghiệp tỉnh; chuyển 2 
Đảng bộ là Trường Đại học 
Hà Tĩnh, Tổng Công ty 
Khoáng sản và Thương mại 
Hà Tĩnh về trực thuộc đảng 
bộ khối sau sáp nhập; một số 
ban Đảng Tỉnh ủy cũng đã 
bàn bạc hướng cơ cấu lại các 
phòng chuyên môn. Phía 
chính quyền, việc hợp nhất 
Văn phòng Đoàn đại biểu 
Quốc hội với Văn phòng Hội 
đồng nhân dân tỉnh, Văn 
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 
thành một văn phòng cũng đã 
được bàn bạc, tính toán. 

Đối với cấp huyện, 
phương án hợp nhất ban dân 
vận và Ban Tuyên giáo; nhất 
thể hóa Trưởng ban Dân vận 
đồng thời Chủ tịch Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc; thí điểm 
Văn phòng cấp ủy với Văn 
phòng Hội đồng nhân dân và 
ủy ban nhân dân huyện tại 4 
đơn vị... đã bước đầu được 
đưa ra thảo luận. 

Về lĩnh vực giáo dục và 
đào tạo, theo thông tin từ Sở 

Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh 
đã chỉ đạo triển khai Nghị 
quyết số 96/2018/NQ-HĐND 
ngày 18/7/2018 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh về phát triển 
giáo dục mầm non và phổ 
thông tỉnh đến năm 2025 và 
những năm tiếp theo, sẽ giảm 
72 trường học công lập; 1.358 
biên chế quản lý hành chính, 
giáo viên dôi dư. Đối với lĩnh 
vực y tế, thực hiện Nghị quyết 
số 94/2018/NQ-HĐND ngày 
18/7/2018 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh về một số chính sách 
thực hiện sắp xếp tổ chức bộ 
máy, tinh giản biên chế ngành 
Y tế Hà Tĩnh đến năm 2025 
và những năm tiếp theo, dự 
kiến giảm 6 trung tâm y tế 
tuyến tỉnh, 24 đơn vị y tế 
tuyến huyện; phấn đấu đến 
năm 2025, khả năng tự chủ 
kinh phí chi thường xuyên 
trên 50%. 

Ông Nguyễn Thanh 
Hùng - Trưởng phòng Tổ 
chức, biên chế và tổ chức phi 
Chính phủ (Sở Nội vụ Hà 
Tĩnh) cho hay: “Bên cạnh các 
lĩnh vực giáo dục, y tế, tỉnh 
cũng đã bàn bạc đưa ra các 
phương án sáp nhập, kiện 
toàn các đơn vị sự nghiệp 
như: Lĩnh vực giáo dục nghề 
nghiệp; văn hóa - thể thao và 
du lịch; nông nghiệp và phát 
triển nông thôn; công nghệ 
thông tin; văn thư - lưu trữ; 
các đơn vị sự nghiệp trực 
thuộc tỉnh đoàn, hội nông dân 
tỉnh... Các tổ chức hội tiếp tục 
được kiện toàn, sắp xếp theo 
tinh thần Thông báo số 677-
TB/TU ngày 20/7/2018 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cấp 
tỉnh và cấp huyện, phương án 
hợp nhất 3 tổ chức hội: Người 
mù, bảo trợ người khuyết tật 
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và trẻ mồ côi, nạn nhân chất 
độc da cam/dioxin thành 1 tổ 
chức hội; cấp xã, hợp nhất 4 
tổ chức hội: Chữ thập đỏ, 
người mù, bảo trợ người 
khuyết tật và trẻ mồ côi, nạn 
nhân chất độc da cam/dioxin 
thành 1 tổ chức hội”. 

Về vấn đề sáp nhập, 
kiện toàn bộ máy, ông Trần 
Huy Liệu - Phó Giám đốc Sở 
Nội vụ mong rằng: Sau khi 
sắp xếp bộ máy, chế độ tiền 
lương của cán bộ, công chức 
sẽ có sự cải thiện, bởi đầu mối 
giảm, khối lượng công việc 
tăng, các ngành Trung ương 

cần bàn bạc để đưa ra phương 
án tính lương hợp lý theo tinh 
thần Nghị quyết Trung ương 
7 Khóa XII về chính sách cải 
cách tiền lương. 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình 
Sơn trao đổi: “Việc sắp xếp, 
kiện toàn bộ máy được Hà 
Tĩnh tập trung trong nhiều 
năm, nhiều nhiệm kỳ, đã đạt 
các kết quả quan trọng. Tuy 
nhiên, thực tế bộ máy vẫn 
cồng kềnh, tầng nấc, bởi vậy, 
phải tiếp tục kiện toàn, sắp 
xếp theo tinh thần các nghị 
quyết của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng. Mục tiêu 

cốt lõi của việc sắp xếp, kiện 
toàn bộ máy, tinh giản biên 
chế là để xây dựng đội ngũ 
cán bộ có phẩm chất, năng 
lực, uy tín, ngang tầm nhiệm 
vụ; đủ về số lượng, có chất 
lượng và cơ cấu phù hợp với 
chiến lược phát triển kinh tế - 
xã hội, đặc biệt là gắn bó sâu 
sát với nhân dân”. 

 

Nhóm PV Chính trị  
Xã hội 

(baohatinh.vn 
 Ngày 13/10/2018)

  

 
 

MỘT SỐ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW  

VỀ ĐỔI MỚI, SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY Ở QUẢNG TRỊ 
 

Việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị Trung ương 6 (Khóa 
XII) của Đảng về 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 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định là nhiệm vụ cơ bản và cấp 
bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, cần có lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước 
mắt và lâu dài, phù hợp với thực tiễn của địa phương, qua gần một năm thực hiện đã bước đầu đạt 
được những kết quả đáng ghi nhận. 

Ngay sau khi có kế hoạch của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, tỉnh đã 
khẩn trương xây dựng dự thảo kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW trên cơ sở rà soát 
tổ chức bộ máy và xây dựng lộ trình cụ thể. Quan điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là giữ vững các 
nguyên tắc tổ chức, hoạt động và đề cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; huy 
động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, khẩn trương, nhưng 
không nóng vội. Để tạo sự thống nhất, đồng thuận cao, phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận 
động, giáo dục chính trị tư tưởng, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp 
xếp tổ chức bộ máy. Do đó, song song với việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức khảo sát, nghiên cứu tình hình thực hiện Kết luận số 64-KL/TW, 
ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị 
từ Trung ương đến cơ sở; khảo sát thực trạng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị ở một số địa 
phương, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở và thôn, khu phố. Tổ chức các hội thảo để lấy ý kiến 
tham gia trước khi trình Tỉnh ủy đề án, kế hoạch. Nội dung của kế hoạch ngoài 07 nhiệm vụ chung, 
còn xác định các nhiệm vụ cụ thể theo 07 nhóm công việc, gồm: (1) Hoàn thiện chủ trương, chính 
sách về tổ chức bộ máy, biên chế; 2) Sắp xếp đơn vị hành chính, thôn, tổ dân phố của địa phương; 3) 
Sắp xếp hệ thống tổ chức Đảng; 4) Sắp xếp hệ thống tổ chức Nhà nước; 5) Sắp xếp hệ thống tổ chức 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; 6) Nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo; 7) 
Một số nội dung có liên quan khác. Nhiều nội dung trong kế hoạch do đã được khảo sát, đánh giá 
thực trạng trước, nên có thể thực hiện được ngay; một số nội dung như thí điểm hợp nhất Ban Tuyên 
giáo và Ban Dân vận ở Thị ủy Quảng Trị đã thể hiện cách làm mới, sáng tạo của tỉnh. 
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Những kết quả bước đầu 
Trước tiên là hoàn thiện chủ trương, chính sách về tổ chức bộ máy, biên chế. Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy đã ban hành một số văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế; chỉ 
đạo việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ như: Ban hành Quy định số 09-QĐi/TU, ngày 20/4/2018 “Về 
phân cấp quản lý cán bộ”; Quy định số 10-QĐi/TU, ngày 20/4/2018 “Về bổ nhiệm cán bộ và giới 
thiệu cán bộ ứng cử”. Ban hành Kết luận số 79-KL/TU, ngày 16/5/2018 “Về việc thực hiện tinh giản 
biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị”; Công văn số 911-CV/TU, ngày 13/4/2018 “Về 
tạm dừng việc bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng”. Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1181-
CV/BTCTU, ngày 09/5/2018 “Về sắp xếp, thi tuyển chức danh hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng các 
trường học”, Công văn số 1252-CV/BTCTU, ngày 26/6/2018 “Về việc kiện toàn lãnh đạo cấp xã nơi 
thuộc diện sắp xếp, sáp nhập”. 

Trên cơ sở quán triệt và nắm vững các quan điểm, mục tiêu về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ 
máy được xác định tại kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Ủy ban nhân dân 
tỉnh đã xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã; thôn, bản, khu phố; cơ 
quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc 
Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh đã cụ thể hóa và 
xây dựng kế hoạch chung của địa phương, đơn vị mình và kế hoạch, đề án nhánh để thực hiện theo 
từng nội dung công việc, như: Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc (Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ...), Kế hoạch sáp nhập các thôn, xóm (huyện Hải Lăng). Ngoài 
ra, một số địa phương, đơn vị còn thành lập các bộ phận tham mưu, giúp việc như Sở Xây dựng 
thành lập ban soạn thảo đề án sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc sở, huyện Đakrông 
thành lập tổ giúp việc thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW... 

Việc triển khai sắp xếp lại tổ chức bộ máy đạt kết quả bước đầu. Đối với tổ chức bộ máy khối 
Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đã có những bước chuyển cụ thể. Theo đó, 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuyển Trung tâm thông tin công tác tư 
tưởng thành Phòng Thông tin công tác tuyên giáo. Yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sắp xếp lại bộ 
máy của Trung tâm Thanh thiếu niên Quảng Trị từ 03 phòng xuống còn 02 phòng chuyên môn. Tiếp 
tục triển khai bố trí nhân viên kế toán, thủ quỹ phục vụ chung công tác của tất cả các cơ quan trong 
khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh. Chỉ đạo Liên đoàn Lao động tỉnh 
tiến hành sắp xếp lại công đoàn giáo dục cấp huyện và công đoàn ngành đảm bảo tinh gọn tổ chức, 
tinh giản biên chế, kết quả: Giải thể 09 công đoàn giáo dục cấp huyện, chuyển các công đoàn cơ sở 
trường học (3 cấp: Mầm non, tiểu học và trung học cơ sở) về trực thuộc Liên đoàn Lao động cấp 
huyện chỉ đạo trực tiếp; đồng thời, điều động các đồng chí cán bộ chuyên trách công đoàn giáo dục 
cấp huyện đến làm việc tại Liên đoàn Lao động cấp huyện. Giải thể 02 công đoàn ngành có số lượng 
đoàn viên dưới 2.000 người (Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công đoàn 
ngành Giao thông Vận tải) và bàn giao các công đoàn cơ sở về các ngành, địa phương theo ngành 
nghề và địa bàn quản lý; đồng thời, chuyển 02 đồng chí cán bộ chuyên trách về làm việc tại Công 
đoàn ngành Xây dựng và Công đoàn ngành Công thương. Không đồng ý để Liên đoàn Lao động 
tỉnh tách Ban Tuyên giáo - Nữ công thành Ban Tuyên giáo và Ban Nữ công. 

Xây dựng đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ chăm 
sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Mặc dù mô hình Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh hiện nay nếu 
duy trì vẫn đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo của nghị quyết, song để sử dụng có hiệu quả hơn 
nữa cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc đã được trang bị, đồng thời nhằm nâng cao chất lượng 
chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, Tỉnh ủy quyết định chuyển giao cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ 
y, bác sỹ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Chỉ đạo xây dựng đề án tổ chức lại văn phòng cấp ủy để phục 
vụ chung hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy tỉnh, triển khai thực hiện trong năm 
2018. Theo đó, các ban Đảng và cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy không còn văn phòng; chuyển 
toàn bộ lái xe, kế toán và cán bộ đang làm công tác ở văn phòng về Văn phòng Tỉnh ủy (nếu cơ quan 
không thể sắp xếp, bố trí lại công việc khác phù hợp) để Văn phòng Tỉnh ủy thành lập Đội xe trực 
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thuộc 01 phòng chuyên môn, sử dụng 02 - 03/05 kế toán để phục vụ hoạt động của toàn bộ cơ quan 
Tỉnh ủy. Các ban Đảng bố trí nhiệm vụ văn thư - lưu trữ, tổng hợp - tổ chức - hành chính cho một 
phòng chuyên môn thích hợp. Đã chỉ đạo Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối Doanh 
nghiệp tỉnh tổ chức lại bộ máy gồm văn phòng và Ban Xây dựng Đảng; Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng đề án sắp xếp lại đầu mối bên trong, hiện nay có Hội Nông dân 
tỉnh đã xây dựng đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy bên trong của cơ quan hội giai đoạn 2018 - 2021 (từ 
03 phó chủ tịch còn 02 phó chủ tịch, từ 07 đơn vị trực thuộc còn 04 đơn vị trực thuộc). Chỉ đạo xây 
dựng đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của Nhà khách Tỉnh 
ủy (theo hướng chuyển Nhà khách Tỉnh ủy thành đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ hoàn toàn; Tỉnh 
ủy chỉ cấp kinh phí để thực hiện những nhiệm vụ do Tỉnh ủy giao). 

Đã thực hiện Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng 
chính trị huyện ở 03/09 đơn vị. Việc thí điểm hợp nhất một số cơ quan, nhất thể hóa một số chức 
danh khác, hiện các địa phương, đơn vị đang xây dựng đề án, kế hoạch và sẽ hoàn thành trong năm 
2018. 

Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy khối Nhà nước, các hội quần chúng đạt được những kết quả 
quan trọng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo sắp xếp lại các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 
theo hướng là đơn vị sự nghiệp công lập, tự chủ về tài chính, tự đảm bảo chi thường xuyên. Theo đó, 
thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành công trình dân dụng và công nghiệp trên 
cơ sở tổ chức lại 11 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc 07 sở (Sở Xây dựng, Sở Công thương, 
Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào 
tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về vị trí là đơn vị sự nghiệp trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh. 
Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành công trình nông nghiệp và phát triển 
nông thôn trên cơ sở tổ chức lại 04 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các dự án từ nguồn vốn trong 
nước thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về vị trí là đơn vị sự nghiệp trực thuộc ủy ban 
nhân dân tỉnh, nhưng được ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn trực tiếp quản lý. Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành công trình giao 
thông trên cơ sở tổ chức lại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng giao thông thuộc Sở Giao thông Vận 
tải, về vị trí là đơn vị sự nghiệp trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, nhưng được ủy ban nhân dân tỉnh 
ủy quyền để Sở Giao thông Vận tải trực tiếp quản lý. Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 
khu vực trên cơ sở tổ chức lại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế 
tỉnh hiện nay, về vị trí là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh. Chỉ đạo thành 
lập ở mỗi huyện chỉ có 01 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực trên cơ sở tổ chức lại các ban 
quản lý dự án hiện có ở địa phương (Một số huyện trước khi tổ chức lại có đến 04 hoặc 05 ban quản 
lý dự án như: Ban quản lý dự án kiên cố hóa trường học, Ban quản lý dự án kiên cố hóa kênh 
mương, Ban quản lý dự án giảm nghèo bền vững, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng…). 

Chỉ đạo sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức hội hoạt động trên địa bàn tỉnh đảm bảo hoạt động 
theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ về con người, tự chủ về tài chính, tự đảm bảo kinh phí. Ở cấp tỉnh 
đã thực hiện sắp xếp, tổ chức lại 59 tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, còn lại 48 tổ chức 
hội, giảm 11 tổ chức hội. Một số địa phương đã tiến hành giải thể hoặc hợp nhất một số tổ chức hội 
như thành phố Đông Hà đã giải thể 01 tổ chức hội, hợp nhất 3 tổ chức hội; thị xã Quảng Trị hợp nhất 
06 tổ chức hội; huyện Vĩnh Linh hợp nhất 03 tổ chức hội; huyện Gia Linh hợp nhất 05 tổ chức hội; 
huyện Triệu Phong hợp nhất 08 tổ chức hội; huyện Hải Lăng giải thể 01 tổ chức hội, hợp nhất 01 tổ 
chức hội; huyện Cam Lộ hợp nhất 06 tổ chức hội; huyện Đakrông hợp nhất 05 tổ chức hội; huyện 
Hướng Hóa giải thể 02 tổ chức hội. 

Một số vấn đề đặt ra 
Theo kế hoạch, đến năm 2021, tỉnh sẽ cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ 

chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, cấp trưởng, cấp phó; thực hiện thí điểm 
một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh; đảm bảo giảm tối thiểu 10% biên 
chế so với năm 2015. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết 
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18-NQ/TW, tỉnh đã đạt được một số kết quả bước đầu, thể hiện tinh thần chỉ đạo và tổ chức thực 
hiện khẩn trương nhưng thận trọng, đi từng bước vững chắc. Trong thời gian tới, việc sắp xếp lại tổ 
chức bộ máy, tinh giản biên chế sẽ gặp nhiều vướng mắc, khó khăn nhất định, bởi “động chạm” đến 
lợi ích, thừa cấp phó sau khi sắp xếp, nhưng những vấn đề này đã được cấp ủy, chính quyền các cấp, 
các đơn vị xác định rõ để có giải pháp khả thi nhất. Khó khăn hiện nay là cơ chế, quy chế hoạt động 
giữa các khối cơ quan hành chính và sự nghiệp sau khi sáp nhập; còn thiếu các văn bản, quy định, 
hướng dẫn của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế khi thực hiện Nghị 
quyết 18-NQ/TW; thủ tục sáp nhập đơn vị hành chính không đạt tiêu chí còn rườm rà, qua nhiều cấp; 
chưa có quy định, hướng dẫn việc giải quyết chế độ chính sách đối với đội ngũ những người hoạt 
động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, khu phố dôi dư do thực hiện việc sáp 
nhập xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố; kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối 
với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sáp nhập địa phương, đơn vị... đang là những vấn đề thực 
tiễn đang đặt ra, cần được giải quyết sớm. 

Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao, với mục tiêu đúng đắn là tinh gọn bộ máy để hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt hơn, vì lợi ích nhân dân, Nghị quyết 18-NQ/TW sẽ được 
cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành thực hiện nghiêm túc, để nghị quyết đi vào cuộc sống. 

 

                                                                                                           Nguyễn Thị Hải Yến 
                                                                                              (tinhuyquangtri.vn - Ngày 17/7/2018 ) 
 

 
 

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG  

CHÍNH TRỊ TINH GỌN, HOẠT ĐỘNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ 
 

Ngày 2/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ 
chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
lần thứ 11 nhằm đánh giá tình hình thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I 
năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 
quý II - 2018. Đồng thời thông qua Chương 
trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị 
quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của 
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”.  

Chương trình hành động của Tỉnh ủy An 
Giang thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW với 
mục tiêu đến năm 2021 cơ bản hoàn thành việc 
sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu 
mối bên trong của từng tổ chức theo hướng 
giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm 
cấp phó; sửa đổi bổ sung hoàn thiện một số quy 
định liên quan chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ 
máy của hệ thống chính trị; thực hiện thí điểm 
một số mô hình  mới về tổ chức bộ máy và kiêm 
nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối; giảm tối 
thiểu 10% biên chế so với năm 2015. Đến năm 
2030 tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, thí 

điểm thực hiện mô hình chính quyền nông thôn, 
đô thị. 

Đối với tổ chức của Đảng, các việc đã rõ, 
tỉnh triển khai thực hiện ngay trong năm 2018 là 
thành lập văn phòng chung của cấp ủy trên cơ 
sở giải thể văn phòng thuộc các ban Đảng tỉnh 
để sáp nhập về Văn phòng Tỉnh ủy. Các cơ quan 
ban Đảng tỉnh tổ chức lại bộ phận tổng hợp, văn 
thư với tên gọi là phòng hành chính - tổng hợp; 
thực hiện sắp xếp lại tổ chức, đổi mới cơ chế 
hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe 
cán bộ tỉnh; thực hiện mô hình trưởng ban tuyên 
giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng 
chính trị cấp huyện. 

Đối với các việc chưa được quy định, 
hoặc đã có quy định nhưng không còn phù hợp, 
tỉnh An Giang đã triển khai thí điểm, xin ý kiến 
nhân rộng ở những nơi có đủ điều kiện như 
nhân rộng mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là 
chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn 
tỉnh An Giang năm 2018 đạt 92/156 đơn vị 
(chiếm 59%), trong đó mỗi huyện phải đạt tỷ lệ 
tối thiểu 50%, đến hết năm 2020 có 156/156 
đơn vị (chiếm 100%). Thí điểm bí thư cấp ủy 
đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện 
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ở 5/11 huyện, thị xã, thành phố có đủ điều kiện 
(ngoài thành phố Long Xuyên đang thực hiện, 
đến năm 2018 mở rộng thêm 2 địa phương và 
đến năm 2020 mở rộng thêm 2 địa phương). Thí 
điểm nhất thể hóa đối với các chức danh lãnh 
đạo, tiến tới hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn 
phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân 
cấp huyện ở những địa phương thực hiện chủ 
trương thí điểm bí thư cấp ủy đồng thời chủ tịch 
ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Với những việc chưa rõ, phức tạp, nhạy 
cảm còn có ý kiến khác nhau, qua nghiên cứu 
tỉnh xin ý kiến cho thí điểm như: Hợp nhất Ban 
Tổ chức Tỉnh ủy với Sở Nội vụ, và ở cấp huyện; 
hợp nhất Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với Thanh tra 
tỉnh, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cấp huyện với 
thanh tra huyện; hợp nhất Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy với Sở Thông tin và Truyền thông; hợp nhất 
Đảng ủy khối Dân chính Đảng với Đảng ủy 
khối Doanh nghiệp; đẩy mạnh việc phát triển tổ 
chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp, 
đơn vị sự nghiệp ngoài Nhà nước. 

Đối với tổ chức chính quyền thực hiện 
hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, 
Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; thí điểm 
sáp nhập Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ với Ban 
Dân tộc tỉnh, chuyển chức năng quản lý Nhà 
nước về tôn giáo từ phòng nội vụ về phòng dân 
tộc cấp huyện ở 7 địa phương có phòng dân tộc; 
lãnh đạo chỉ đạo giảm số lượng đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp, số lượng phó chủ tịch 
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, giảm 
đại biểu Hội đồng nhân dân công tác ở các cơ 
quan quản lý Nhà nước (thực hiện từ năm 
2021). 

Thực hiện thí điểm mô hình trưởng ban 
dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc cấp huyện trong năm 2018 có 7/11 
(chiếm 63%) địa phương thực hiện, đến năm 
2020 có 11/11 địa phương thực hiện (đạt 100%), 
trong đó có 9/11 địa phương hợp nhất chức danh 
và tổ chức. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ 
Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí 
Thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh, tình hình 
kinh tế xã hội trong quý 1 năm 2018 có nhiều 
khởi sắc, giá cả 2 mặt hàng chủ lực của tỉnh là 
lúa và cá tra đều tăng,…  tuy nhiên, tốc độ tăng 

trưởng kinh tế của tỉnh chưa được như kỳ vọng; 
nguy cơ tụt hậu ở một số lĩnh vực của tỉnh vẫn 
còn hiện hữu. Việc ban hành các chủ trương, 
chính sách nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong 
phát triển kinh tế của tỉnh thời gian qua thực 
hiện còn chậm, chưa cụ thể, kịp thời, nhất là các 
chính sách liên quan đến việc tiếp cận đất đai, 
thủ tục hành chính; bộ máy chính quyền từ tỉnh 
đến cơ sở chuyển biến còn chậm, thiếu quyết 
liệt… 

Thời gian tới với phương châm “tăng tốc 
cho phát triển” ở tất cả các lĩnh vực, nhằm tìm ra 
những động lực mới để tăng nhanh nguồn thu 
ngân sách của tỉnh, tạo sự đột phát cho sự phát 
triển của tỉnh. Để đạt được các mục tiêu đề ra, 
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân lưu 
ý, thời gian còn lại của năm 2018 và các năm 
tiếp theo, Ủy ban tỉnh và các sở, ngành và các 
địa phương cần triển khai tích cực các nhiệm vụ 
trọng tâm trong năm 2018 như các hoạt động kỷ 
niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức 
Thắng, Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh… 

Hoàn thiện cơ chế về tạo quỹ đất, tiếp cận 
đất đai đối với các doanh nghiệp khi đầu tư vào 
phát triển nông nghiệp công nghệ cao; quá trình 
triển khai phải đi vào thực chất, nhằm tạo sự 
chuyển biến trong phát triển nông nghiệp công 
nghệ cao của tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh cần quyết 
liệt hơn trong quá trình cải cách thủ tục hành 
chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sự 
chuyển biến thực sự để cải thiện chỉ số PCI, 
hình ảnh, môi trường đầu tư của tỉnh. 

Cùng với đó, tỉnh sớm hoàn thiện “Đề án 
về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 
thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả” trình xin ý kiến Trung ương để tỉnh 
sớm triển khai tổ chức thực hiện, kiện toàn bộ 
máy tổ chức, trong đó ưu tiên đến hiệu quả công 
việc và yếu tố con người, làm tốt công tác tuyên 
truyền vận động trong đội ngũ cán bộ và nhân 
dân nhằm tạo sự đồng thuận nội bộ, không tạo 
ra sự hoang mang trong cán bộ… qua đó tạo 
động lực mới cho sự tăng trưởng của tỉnh trong 
tương lai gần. 

 

Công Mạo 
(tuyengiaoangiang.vn - Ngày 2/4/2018) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN 

Hồ Thị Kim Dung 
 Cử nhân Văn hóa, Phó giám đốc Thư viện tỉnh Sơn La 

 
BIÊN TẬP CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG 

Dương Thị Thúy Hồng 
 

BIÊN TẬP 

Phạm Hương Thảo 
 

TRÌNH BÀY MINH HỌA 

Phạm Hương Thảo 
 

BIÊN TẬP KỸ THUẬT 

Tạ Thị Huyền Thanh 
 

SỬA BẢN IN 

Dương Thị Thúy Hồng 
 
 

  
IN VÀ CHẾ BẢN 300 CUỐN, KHỔ 21x30 CM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN SƠN LA - SỐ 23, TỔ 12, PHƯỜNG QUYẾT THẮNG, THÀNH PHỐ SƠN LA, 
TỈNH SƠN LA. GIẤY PHÉP XUẤT BẢN SỐ: 20/GP-STTTT NGÀY 19/03/2018 CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SƠN LA CẤP.  IN XONG 
VÀ NỘP LƯU CHIỂU THÁNG 11 NĂM 2018. XUẤT BẢN 1 THÁNG/1 KỲ. 
 

 
 


