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BÁO CÁO 
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25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 

----- 
 

Thực hiện Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 22/6/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai về 

sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp 
hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề 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. Huyện ủy Bảo Yên báo cáo kết quả cụ thể như sau: 

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 

Bảo Yên là huyện cửa ngõ nằm ở phía Nam của tỉnh Lào Cai, diện tích tự 

nhiên là 818,34 km2 dân số 86.965 người với 26 dân tộc cùng chung sống, trong đó 
dân tộc Tày chiếm 33%; dân tộc Kinh chiếm 25,8%; dân tộc Dao 24,2%; dân tộc 

Mông 11,6% còn lại là dân tộc khác; toàn huyện có 16 xã, 01 thị trấn.  

Đảng bộ huyện Bảo Yên có 53 chi, đảng bộ trực thuộc (29 chi bộ, 24 đảng 
bộ (17 đảng bộ xã thị trấn, 7 đảng bộ cơ quan); 340 chi bộ trực thuộc các đảng bộ 

cơ sở (209 chi bộ thôn bản, tổ dân phố; 131 chi bộ cơ quan hành chính, trường học, 
y tế, lực lượng vũ trang); tổng số đảng viên của Đảng bộ là 5.382 đảng viên (số 

liệu tính đến hết tháng 6/2022).  

 I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

 1. Công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt, kế hoạch thực hiện Nghị 
quyết của các cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đảng viên, công chức, viên chức, người 

lao động 

- Ngày 29 và 30 tháng 11 năm 2017, cán bộ, đảng viên của huyện Bảo Yên 

tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII, hội nghị được 
truyền hình trực tuyến toàn quốc do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. Thành 

phần: Các đồng chí Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND; Ủy viên BCH Đảng bộ 
huyện; Trưởng, Phó các cơ quan ban, ngành, đoàn thể huyện; Các đồng chí Báo cáo 

viên cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực 
thuộc; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND 18 xã, thị trấn; Cán bộ diện Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đang nghỉ hưu trên địa bàn; đảng viên thuộc các Đảng 

bộ: Cơ quan Huyện ủy, Công an, Quân sự, Khối Dân vận. 

- Ngày 08/12/2017, Huyện ủy Bảo Yên tổ chức 01 Hội nghị học tập, quán 

triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung 
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ương Đảng khóa XII dành cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ 
quan, ban ngành, đoàn thể của huyện.  

- Ngày 15/5/2018, Ban Thường vụ Huyện uỷ Bảo Yên tổ chức Hội nghị 
quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII (nội dung chính của Hội 

nghị là quán triệt, triển khai các Kế hoạch của tỉnh, của huyện), tham gia Hội nghị 
gồm các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ, Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ 
trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện.  

- Căn cứ những định hướng của Trung ương, của Tỉnh, cấp ủy huyện đã yêu 
cầu cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, từ đó vận dụng một cách 

sáng tạo, linh hoạt vào thực tiễn của huyện và tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện 
nhiệm vụ trên địa bàn huyện. 

2. Ban hành kế hoạch, chương trình hành động, các văn bản có liên 
quan triển khai thực hiện Nghị quyết 

- Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo kịp thời ban hành Kế hoạch số 128-

KH/HU, ngày 19/3/2018 thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Kế hoạch số 123-
KH/TU ngày 12/02/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai “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 ban hành, chỉ đạo ban hành nhiều văn bản để triển 

khai thực hiện như: Kế hoạch số 114-KH/HU, ngày 24/11/2017 về tổ chức học tập, 
quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khoá XII; Công văn số 797-CV/HU, ngày 07/11/2017 về việc 
triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6; Quyết định 1828-QĐ/HU, ngày 

13/4/2018 về thành lập Tổ giúp việc thực hiện Kế hoạch số 128-KH/HU, ngày 
19/3/2018; Thông báo số 551-TB/TGV, ngày 04/6/2018 về phân công nhiệm vụ 

Tổ giúp việc thực hiện Kế hoạch số 128-KH/HU, ngày 19/3/2018; chỉ đạo UBND 
huyện ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND, ngày 02/4/2018 thực hiện Nghị quyết 
số 08/NQ-CP, ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 128-KH/HU. 

- Căn cứ Nghị quyết, Kế hoạch chỉ đạo của các cấp, các tổ chức cơ sở đảng 
trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. 

3. Thuận lợi 

Công tác triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách 

và pháp luật của Nhà nước luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh 
ủy; sự giúp đỡ, hướng dẫn về chuyên môn của các cơ quan tham mưu giúp việc 

Tỉnh ủy; Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy 
được triển khai nghiêm túc, kịp thời tạo chuyển biến về nhận thức và hành động 

của lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động, các ngành, các cấp, các đơn vị 
sự nghiệp công lập và toàn xã hội trong việc đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, 

nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.  

4. Khó khăn 
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- Việc triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết ở một số cơ 
sở còn chậm, chưa cụ thể hóa vào điều kiện địa phương, cơ quan đơn vị để thực hiện. 

Một số cơ quan, đơn vị còn lúng túng, chưa xác định rõ nội dung, xây dựng kế hoạch 
thực hiện còn chung chung, chưa định hướng rõ mục tiêu cần thực hiện. 

- Một số cấp ủy, cơ quan chưa thực sự quan tâm triển khai thực hiện, coi đây 
là nhiệm vụ của tổ chức, do đó việc rà soát từ chính các cơ quan, đơn vị chưa đảm 

bảo theo yêu cầu và mục đích của Nghị quyết. 

 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ  

 1. Về danh mục dịch vụ sự nghiệp công (SNC) 

 - Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo: Dịch vụ giáo dục phổ thông: 71/71 đơn vị 

trường. 

 - Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: Dịch vụ đào tạo sơ cấp nghề, đào tạo  nghề 

dưới 03 tháng: 01 dịch vụ. 

 - Lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao: Dịch vụ văn hóa, truyền thông: 01 dịch vụ. 

 - Lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác: 02 dịch vụ. 

 + Dịch vụ lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, thú y, hoạt động khác lĩnh 
vực nông nghiệp: 01 dịch vụ. 

 + Dịch vụ lĩnh vực đất đai: 01 dịch vụ. 

 Tại thời điểm này thì các danh mục dịch vụ sự nghiệp công do các đơn vị 

đang thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế về nhu cầu sử dụng tại địa 
phương.  

 2. Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp 
công lập 

 Hiện nay có 08/8 đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện; 64/71 đơn vị Trường 
học thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP và Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

1. Về nhận thức và đồng thuận 

- Việc triển khai nghiêm túc, kịp thời các Nghị quyết của Trung ương, Kế 
hoạch của tỉnh, huyện đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của 

đội ngũ lãnh đạo quản lý, viên chức, người lao động ở các đơn vị sự nghiệp công 
lập trong việc đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả 

hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. 100% các cơ quan, đơn vị thuộc huyện 
đã tổ chức triển khai, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 19- NQ/TW, kế hoạch của 

các cấp đến toàn thể viên chức và người lao động. 

- Việc từng bước đẩy mạnh giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự 

nghiệp công lập đã tạo chuyển biến mới trong tư duy, nhận thức của các đơn vị và 
đội ngũ viên chức. Sau sắp xếp, hoạt động các cơ quan, đơn vị đi vào nền nếp, 
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không có nhiều xáo trộn; tâm tư của cán bộ, đảng viên, viên chức ổn định, thực 
hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

2. Về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập 

2.1. Kết quả xây dựng, trình cấp có thẩm quyền Đề án sắp xếp, tổ chức lại 

các ĐVSNCL thuộc phạm vi quản lý của huyện 

- Chỉ đạo UBND huyện xây dựng Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, 
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất trình 

UBND tỉnh phê duyệt. UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 
1488/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bảo Yên; Quyết 
định số 3622/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, 

cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban QLDA ĐTXD huyện Bảo Yên; Quyết định số 
4325/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ,quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bảo Yên. 

- Chỉ đạo UBND huyện xây dựng đề án kiện toàn, đổi tên Ban QLDT đền 
Bảo Hà thành Ban Quản lý di tích và phát triển du lịch huyện Bảo Yên trình 

UBND tỉnh phê duyệt. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3901/QĐ-UBND về 
việc kiện toàn, đổi tên Ban Quản lý di tích đền Bảo Hà thành Ban Quản lý di tích 

và phát triển du lịch huyện Bảo Yên. 

- UBND huyện đã xây dựng Đề án vị trí việc làm đề nghị Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt cho 04 đơn vị. Đến nay các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện đều được  
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án vị trí việc làm. Đối với 02 đơn vị sự nghiệp 

tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên đã xây dựng và phê duyệt đề án vị trí việc 
làm của đơn vị. 

2.2. Kết quả sắp xếp, tổ chức lại các ĐVSNCL thuộc phạm vi quản lý của 
huyện 

a) Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

Trong 5 năm qua huyện đã thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại gắn với 
nâng cao chất lượng giáo dục, thành lập trường phổ thông liên cấp (tiểu học, trung 

học cơ sở) phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của từng địa phương, địa bàn 
cụ thể. Rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại quy mô lớp học một cách hợp lý; thu gọn 

các điểm trường trên nguyên tắc thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện 
thực tế của địa phương. Sau sắp xếp, lĩnh vực giáo dục đã giảm được 06 đơn vị 

trường học so với năm 2015, cụ thể: 

- Năm 2017: Sáp nhập trường TH số 2 Cam Cọn, THCS số 2 Cam Cọn 

thành trường TH&THCS Cam Cọn. 

- Năm 2019: Sáp nhập trường TH Long phúc, THCS Long Phúc thành 

trường TH&THCS Long Phúc; sáp nhập trường TH số 1 Kim Sơn, THCS số 1 
Kim Sơn thành trường TH&THCS Kim Sơn; sáp nhập trường TH Hồng Sơn vào 
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trường TH số 1 Bảo Hà thành trường TH số 1 Bảo Hà; sáp nhập trường TH số 1 
Xuân Thượng, PTDTBT THCS Xuân Thượng thành trường PTDTBT TH&THCS 

Xuân Thượng; sáp nhập trường TH Yên Sơn, THCS Yên Sơn thành trường 
TH&THCS Yên Sơn. 

b. Đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp  

Tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện có 01 Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thuộc huyện quản lý trên cơ sở hợp nhất giữ 
2 đơn vị là Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm Dạy nghề huyện. Trên 

cơ sở kết hợp và mở rộng chức năng bao gồm cả lĩnh vực đào tạo nghề, GDTX, 
hướng nghiệp, giới thiệu việc làm…đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện 

chủ trương xây dựng hệ thống giáo dục “theo hướng mở, linh hoạt liên thông giữa 
các bậc học, trình độ và giữa các phương thức đạo tạo …”  theo đúng tinh thần 

Nghị quyết số 29/NQ-TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục – đào tạo. 

c. Lĩnh vực y tế 

Phối hợp sắp xếp, tổ chức lại Trung tâm Y tế theo Quyết định số 4802/QĐ-

UBND, ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai trên cơ sở sáp nhập các tổ chức, 
đơn vị có cùng chức năng, nhiệm vụ và hoạt động lồng ghép. Bàn giao 18 Trạm y 

tế các xã, thị trấn về Trung tâm Y tế huyện trực thuộc Sở Y tế Lào Cai theo Quyết 
định số 1472/QĐ-UBND, ngày 26/5/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về chuyển giao 

trạm y tế xã, phường, thị trấn về Trung tâm Y tế huyện, thành phố quản lý. 

d. Lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao 

Sáp nhập Đài Truyền thanh- Truyền hình với Trung tâm Văn hóa –TT, thành 
Trung tâm Văn hóa, thể thao- Truyền thông huyện từ 1/11/2018 (Không tăng số 

lượng cấp phó, giảm 01 đơn vị sự nghiệp và giảm 01 cấp trưởng). 

đ. Lĩnh vực sự nghiệp sự nghiệp khác 

- Thực hiện sắp xếp, hợp nhất trạm chăn nuôi thú y, trạm trồng trọt và bảo vệ 
thực vật, trạm khuyến nông cấp huyện thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 
huyện trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện và chuyển một số chức năng, nhiệm vụ 

về quản lý nhà nước từ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp về Phòng Nông nghiệp và 
PTNT huyện. 

- Căn cứ tình hình thực tế, nhu cầu phát triển đô thị ở địa phương, đã thành 
lập Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện quản lý theo 

Quyết định số 2733/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh Lào Cai và được 
kiện toàn chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy tại Quyết định 

số 4325/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh Lào Cai. 

- Để thực hiện tốt công tác quản lý các di tích, danh thắng và Phát triển du 

lịch trên địa bàn, đã giao UBND huyện xây dựng đề án kiện toàn, đổi tên Ban 
QLDT Đền Bảo Hà thành Ban QLDT và Phát triển du lịch huyện Bảo Yên và được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3901/QĐ-UBND ngày 02/11/2021. 

3. Về quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực  
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3.1. Kết quả quản lý và sử dụng biên chế  

- Việc sử dụng, quản lý biên chế sự nghiệp và lao động hợp đồng được thực 

hiện theo đúng quy định của Luật Viên chức; các Nghị định của Chính phủ: Nghị 
định số 161/2018/NĐ- CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công 

chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ 
hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập; Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 quy định về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 

08/5/2012 quy định về vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập (nay 
được thay thế bằng Nghị định 106/2020/NĐ-CP này 10/9/2020 về vị trí việc làm 

và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập).  

- Hàng năm giao cho UBND huyện cùng các cơ quan tham mưu tiến hành rà 

soát số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp 
công lập để tiến hành tham mưu kịp thời Kế hoạch tuyển dụng, sử dụng biên chế 
trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh theo đúng thẩm quyền; đồng thời 

quyết định giao số lượng người làm việc, hợp đồng lao động và chỉ đạo các cơ 
quan, đơn vị thực hiện ổn định biên chế, tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả biên 

chế được giao. Thực hiện quản lý chặt chẽ biên chế đối với các cơ quan, đơn vị 
trên cơ sở phân loại tổ chức, xác định vị trí việc làm một cách khoa học, sát thực 

tế; rà soát, điều chỉnh biên chế giữa các cơ quan, đơn vị đảm bảo cân đối, phù hợp 
với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, quy mô của từng cơ quan, đơn vị, khắc phục tình 

trạng nơi thừa, nơi thiếu biên chế.  

- Năm 2015: Tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp được giao là: 

2.035 chỉ tiêu;  Hợp đồng theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP là 46 chỉ tiêu. 

- Năm 2021: Tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp được giao là: 

1.863 chỉ tiêu;  Hợp đồng theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP là 28 chỉ tiêu. 

- 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. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, 

cơ cấu lại và tinh giản biên chế đối với các chức danh các đơn vị sự nghiệp công 
lập, nhất là các trường học thuộc sự nghiệp giáo dục.  

- Công tác tuyển dụng viên chức được thực hiện theo đúng quy định tại các 
văn bản pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức của Trung ương và 

của tỉnh. Công tác tuyển dụng viên chức của huyện được thực hiện thông qua kỳ 
thi tuyển (đối với giáo viên), xét tuyển (đối với viên chức các đơn vị sự nghiệp), 

theo nguyên tắc cạnh tranh, khách quan, công bằng và công khai; chất lượng đội 
ngũ viên chức từng bước được nâng cao, có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn. Hằng năm các cơ quan, đơn vị thực hiện 
nghiêm việc đánh giá, phân loại viên chức theo quy định để đưa ra khỏi bộ máy 

những người không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng kế hoạch đào tạo, 
bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, bố trí, sử dụng hợp lý, hiệu quả đội ngũ 

viên chức. 
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3.2. Kết quả tinh giản biên chế 

- Việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ- CP, Nghị định số 143/2020/NĐ-
CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

108/2014/NĐ-CP đảm bảo đúng nguyên tắc, đối tượng, trình tự, thời hạn giải 
quyết tinh giản biên chế. Huyện ủy, UBND huyện đã thực hiện xây dựng Đề án 

tinh giản biên chế của huyện trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Thực hiện tinh giản biên chế đối với những viên chức không hoàn thành 

nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định về trình độ đào tạo, phẩm chất, năng lực, 
sức khỏe, những người dôi dư do xác định vị trí việc làm và sắp xếp tổ chức.  

- Tổng số biên chế giảm tại các đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015 
là 201 người, cụ thể như sau: 

+ Năm 2017: 50 người, trong đó thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 
số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 
31/8/2018 của Chính phủ là 31 người (nghỉ hưu trước tuổi 29 người, thôi việc 02 

người); nghỉ hưu đúng tuổi theo Luật BHXH: 13 người; thôi việc theo Nghị định 
29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ là 06 người. 

+ Năm 2018: 46 người, trong đó thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 
số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 

31/8/2018 của Chính phủ là 19 người (nghỉ hưu trước tuổi: 14 người, thôi việc 
ngay: 05 người); nghỉ hưu theo Luật BHXH: 20 người; thôi việc theo Nghị định 

29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ là 07 người. 

+ Năm 2019: 38 người, trong đó thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 

số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 
31/8/2018 của Chính phủ là 12 người (nghỉ hưu trước tuổi: 10 người, thôi việc 

ngay: 02 người); Thôi việc theo Nghị quyết số 09 của HĐND tỉnh là 06 người; 
nghỉ hưu theo Luật BHXH: 10 người; thôi việc theo Nghị định 29/2012/NĐ-CP 
ngày 12/4/2012 của Chính phủ là 10 người 

+ Năm 2020: 43 người, trong đó thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 
số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 

31/8/2018 của Chính phủ là 23 người (nghỉ hưu trước tuổi: 22 người, thôi việc 
ngay: 01 người); theo Nghị quyết số 09 của HĐND tỉnh là 07 người; nghỉ hưu theo 

Luật BHXH: 04 người; thôi việc theo Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 
của Chính phủ là 09 người. 

+ Năm 2021: 17 người, trong đó thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 
số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 

31/8/2018 của Chính phủ là 04 người nghỉ hưu trước tuổi; theo Nghị quyết số 09 
của HĐND tỉnh là 08 người; nghỉ hưu theo Luật BHXH: 02 người; thực hiện thôi 

việc theo Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ là 03 người. 
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+ Năm 2022 (tính đến 30/6/2022): 07 người, trong đó nghỉ hưu theo Luật 
BHXH: 03 người; thôi việc theo Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của 

Chính phủ là 04 người. 

3.3. Đánh giá kết quả thực hiện số lượng lãnh đạo cấp phó do thực hiện 

sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập 

Số lượng lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn 

huyện được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định. 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 bổ sung.  

3.4. Việc sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế đối với các chức danh 
kế toán, y tế học đường tại các trường và các chức danh nhân viên phục vụ 

trong các ĐVSNCL 

Trong 5 năm qua, UBND huyện Bảo Yên đã thực hiện cắt giảm 07 biên chế  
thuộc vị trí nhân viên bảo vệ. Hiện nay số nhân viên trường học được cấp có thẩm 

quyền giao hàng năm rất ít, bình quân 2 nhân viên/đơn vị trường học. Trong thời 
gian tới UBND huyện tiếp tục rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế đối 

với các chức danh nhân viên tại các trường và lái xe, bảo vệ, nhân viên phục vụ 
trong các đơn vị sự nghiệp công lập. 

4. Về đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, 
thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công  

Việc thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục của huyện được triển khai 
tích cực, nhận thức về công tác xã hội hóa giáo dục của cấp ủy, chính quyền địa 

phương, các cơ quan, đơn vị và nhân dân có nhiều thay đổi, bước đầu đã có sự 
quan tâm, chăm lo, huy động sự đóng góp của nhân dân, các tổ chức xã hội, đoàn 

thể, đặc biệt là cha mẹ học sinh trong việc đóng góp công sức, xây dựng trường 
học đạt chuẩn quốc gia. 

5. Nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập 

- Việc đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị của đơn vị 
sự nghiệp công lập luôn được quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động 

cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công, đáp ứng yêu cầu của xã hội.  

- Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi 

dưỡng nhằm đổi mới phương thức quản lý cho cán bộ quản lý, viên chức thuộc các 
đơn vị góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị sự nghiệp.  

- Triển khai tốt, sử dụng hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin vào 
triển khai thực hiện nhiệm vụ, số hóa văn bản theo chỉ đạo của tỉnh, huyện. Thiết 

lập hiệu quả trong sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành do Sở Thông 
tin và Truyền thông cung cấp: Hệ thống mail.laocai.vn; vnptioffice.... 

- Thực hiện rà soát, hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong từng đơn vị 
được thực hiện theo hướng tinh gọn, giảm mạnh đầu mối, bỏ cấp trung gian. Các đơn 
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vị sau khi thực hiện sáp nhập hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 
cơ cấu tổ chức; trật tự, kỷ cương trong quản lý, điều hành được thực hiện nghiêm túc.  

6. Hoàn thiện cơ chế tài chính 

Đến nay đã thực hiện giao quyền tự chủ về tài chính cho 64/71 đơn vị trường 

học và 08 đơn vị sự nghiệp thuộc huyện. Theo mức độ tự chủ về tài chính của đơn 
vị sự nghiệp công lập, hiện nay có: 03 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên (Ban 

Quản lý DAĐTXD, Ban Quản lý di tích và phát triển du lịch, Trung tâm Phát triển 
quỹ đất); 69 đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. 

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước  

- Việc giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo 

hướng phân định rõ việc quản lý nhà nước với quản trị đơn vị sự nghiệp công lập 
và việc cung ứng dịch vụ sự nghiệp công; các đơn vị chủ động thực hiện đúng 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức; trật tự, kỷ cương trong quản lý, 
điều hành được thực hiện nghiêm túc.  

- Công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đảm bảo 

đúng quy định theo thẩm quyền phân cấp quản lý và trình tự, thủ tục quy định tại 
các Nghị định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị 

định số 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công 
chức, viên chức …; Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015; Quyết 

định số 67/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015; Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND 
ngày 09/11/2018; Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lào Cai; Đề án số 53-ĐA/BCĐCCHC ngày 28/7/2015 của Ban chỉ 
đạo cải cách hành chính tỉnh về thí điểm việc đánh giá, phân xếp loại cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động trong khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể 
theo chất lượng hiệu quả công việc; Quy định số 132-QĐi/TW, ngày 08/03/2018 

của Trung ương về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối 
với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp  

- Công tác kiểm tra, giám sát: Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ 

đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, tham mưu 
tổ chức thực hiện 100% chương trình kiểm tra giám sát. Các cơ quan tham mưu 

giúp việc Huyện ủy xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 
và của năm theo chức năng, nhiệm vụ của các ban; tham gia đầy đủ các cuộc kiểm 

tra, giám sát của cấp ủy theo chương trình công tác kiểm tra, giám sát đã ban hành 
và hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát theo chương trình đã xây dựng. Cấp ủy 

xác định nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ  đạo và 
thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc triển khai, quán triệt thực hiện Điều lệ 

Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng, của 
cấp ủy cấp trên và cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Giao 

UBND huyện chỉ đạo cơ quan Thanh tra huyện thực hiện việc kiểm tra, giám sát 
về hoạt động của các cơ quan, đơn vị theo đúng luật định. 

8. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng  
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- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện tổ chức và hoạt 
động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong chỉ đạo ban hành quy định về vai trò 

và chức năng lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng trong đơn vị sự nghiệp công lập.  

- Phát huy vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp; vai trò giám sát, 

phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và 
nhân dân tham gia xây dựng, đánh giá đội ngũ cán bộ, viên chức, cơ quan đơn vị 

sự nghiệp công lập. Xác minh, xử lý kịp thời, hiệu quả, hợp lý, đúng quy định các 
thông tin phản ánh từ các tổ chức, cá nhân và phương tiện thông tin đại chúng. 

- Thực hiện nghiêm quy định về tiếp xúc đối thoại, xây dựng chương trình 
làm việc cụ thể; tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, đơn 

thư của nhân dân, giao cho cấp ủy, các cơ quan tham mưu giúp việc thực hiện xử 
lý đơn, thư khiếu lại theo đúng thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ được giao. 

9. Đánh giá chung 

9.1. Kết quả đạt được 

 - Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, cấp ủy cơ sở 

làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn 
bản chỉ đạo của tỉnh về việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính 

trị làm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền từ 
huyện đến cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).  

- Sau khi thực hiện việc sắp xếp tổ chức, bộ máy và kiện toàn lại chức năng, 
nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đã góp phần tinh gọn bộ máy, giảm số lượng đầu 

mối, giảm chức danh lãnh đạo quản lý, tinh giản biên chế tại các cơ quan, đơn vị; 
nâng cao hiệu lực hiệu quả trong quản lý, khắc phục được tình trạng trùng lắp, 

chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý. Từ đó đã tạo điều kiện thuận 
lợi để phân công, giao nhiệm vụ theo đúng chuyên môn và đánh giá cụ thể kết quả 

hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị hằng năm. 

- Công tác đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, bố trí sử dụng cán bộ, viên chức 
được chú trọng; việc giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, 

viên chức được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Chất lượng đội ngũ viên 
chức từng bước được nâng cao, hiệu quả hoạt động của các đơn vị được nâng lên, 

từng bước thực hiện tự chủ về tài chính, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, 
địa phương. 

9.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

- Do hệ thống văn bản hướng dẫn nhiều, việc nghiên cứu văn bản có nội 

dung chưa sâu nên trong triển khai thực hiện có việc còn hạn chế. 

- Chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc trong đa số các đơn vị sự nghiệp 

công lập được giao thấp, chưa đảm bảo theo định mức tối thiểu, các đơn vị còn 
thiếu nhân lực so với yêu cầu nhiệm vụ (nhất là lĩnh vực giáo dục) do đó việc thực 

hiện chính sách tinh giản biên chế còn gặp nhiều khó khăn. 
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- Việc giảm biên chế viên chức sau khi sáp nhập bộ máy chưa thể thực hiện 
được ngay, do hiện nay các cơ quan đơn vị đều đã bố trí đủ người, các viên chức 

tại các đơn vị sáp nhập hầu hết còn trẻ, trình độ đạt chuẩn, thời gian công tác ngắn 
nên chưa thể giải quyết các chế độ theo quy định hiện hành. 

- Cơ sở vật chất tại một số đơn vị trường học còn khó khăn, thiếu thốn, 
khoảng cách từ trường chính đến phân hiệu ở cách xa nhau; do vậy khi sáp nhập 

các đơn vị trường học khó khăn trong công tác chỉ đạo chuyên môn, điều hành hoạt 
động của bộ máy; giải quyết biên chế dôi dư. 

- Số đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên còn ít, do điều 
kiện kinh tế - xã hội ở các địa phương còn khó khăn nên khả năng thực hiện xã hội 

hóa một số dịch vụ còn hạn chế. 

10. Bài học kinh nghiệm 

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, với quyết tâm cao, nỗ lực 
lớn và hành động quyết liệt của cấp ủy, chính quyền. Thực hiện tốt công tác tuyên 
truyền, quán triệt chủ trương rà soát, sắp xếp để nâng cao nhận thức về hiệu quả 

sắp xếp đối với đơn vị sự nghiệp công lập nhằm tạo sự đồng thuận và thống nhất 
cao trong tổ chức thực hiện. 

Hai là, Thường xuyên nêu cao vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương 
mẫu, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo quản lý, điều hành của các cấp ủy, 

người đứng đầu các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
chính trị - xã hội. 

Ba là, rà soát, đánh giá sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, bố trí cán bộ phù 
hợp với năng lực, sở trường nhằm phát huy được năng lực của từng người, từng vị 

trí; thường xuyên nắm bắt tình hình, giải quyết kip thời những khó khăn, vướng 
mắt phát sinh trong sắp xếp bộ máy, cán bộ, thực hiện chế độ chính sách kịp thời. 

Bốn là, thực hiện đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và tiêu 
chuẩn chuyên môn nghề nghiệp, khung năng lực từng vị trí việc làm trong cơ quan, 
tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập làm cơ sở để tuyển dụng, phân công, sắp xếp 

đội ngũ viên chức theo hướng tinh giản, gọn nhẹ và nâng cao chất lượng. Đẩy 
mạnh thực hiện việc đánh giá, phân loại viên chức hằng năm vào kết quả, hiệu quả 

hoạt động và công tác của cơ quan, đơn vị; đảm bảo nguyên tắc khách quan, công 
bằng, tập trung dân chủ. Đồng thời, thực hiện việc tinh giản biên chế đối với những 

viên chức không đủ tiêu chuẩn, điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe, 
phẩm chất đạo đức và hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ. 

Năm là, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chỉ đạo đánh giá 
kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị về triển khai thực hiện Nghị quyết 19 -

NQ/TW ngày 25/10/2017 đảm bảo hiệu quả. 

IV. ĐỀ XUẤT QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2022-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 

1. Quan điểm 
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- Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc 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 theo tinh 

thần tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 
ương khóa XII; các chủ trương, chỉ đạo của cấp trên. 

- Việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập phải đảm bảo đúng quy 
định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ, thực hiện theo lộ trình, phù 

hợp với tình hình thực tế của địa phương, không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến chất 
lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị. 

- Gắn việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp 
công lập với tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức; nâng 

cao mức độ tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ lộ 
trình giảm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ NSNN, giảm áp lực chi trực tiếp từ 

NSNN đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, quyền tự chủ và 
tự chịu trách nhiệm toàn diện về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và 

tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, phát huy vai trò giám sát của người dân 
trong quá trình đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả 

hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Mục tiêu 

a) Mục tiêu tổng quát: 

- Thực hiện tốt công tác rà soát, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh 

gọn đầu mối, sáp nhập, hợp nhất những đơn vị có chức năng nhiệm vụ tương đồng 
hoặc trùng lắp, giải thể những đơn vị hoạt động không hiệu quả; chỉ thành lập đơn 

vị sự nghiệp công lập mới trong các trường hợp 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 hoặc theo quy định của pháp luật chuyên ngành). 

- Giảm mạnh tỉ trọng, nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho đơn vị 
sự nghiệp công lập để cơ cấu lại ngân sách nhà nước. Phát triển thị trường dịch vụ 

sự nghiệp công và thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch 
vụ sự nghiệp công. 

b) Mục tiêu cụ thể: 

- Giai đoạn 2022-2030: 

+ Đến năm 2030, tiếp tục giảm đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập; phấn đấu 
giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021. 

+ Tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn 
vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016 - 2021. 

- Tầm nhìn đến năm 2045: 

+ Thực hiện việc giảm đầu mối, phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công 

lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng 
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các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; tiếp tục giảm biên chế sự nghiệp 
hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với giai đoạn 2022-2030. 

+ Giảm bình quân 15% đến 20% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn 
vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2022 - 2030. 

3. Nhiệm vụ, giải pháp 

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung các Nghị quyết của 

Trung ương, Kế hoạch của Tỉnh ủy, của Huyện ủy đến cán bộ, đảng viên để nâng 
cao nhận thức của cấp ủy, đồng thời đề cao trách nhiệm của chính quyền, Mặt trận 

tổ quốc và các đoàn thể trong hệ thống chính trị của huyện. 

- Pháp huy tinh thần trách nhiệm, tính năng động, chủ động, tự chịu trách 

nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu.  

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp biên chế lãnh đạo, viên chức, người lao động các 

đơn vị sự nghiệp bảo đảm theo đúng khung về số lượng biên chế, số lượng lãnh 
đạo cấp phó tối đa do Trung ương quy định và chỉ đạo của Tỉnh ủy.  

- Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan truyền thông, báo chí và nhân dân 
trong kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ, đánh giá chất lượng, hiệu quả công 

việc của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của các cơ 

quan, đơn vị về triển khai thực hiện Nghị quyết 19 -NQ/TW ngày 25/10/2017 đảm 
bảo hiệu quả. 

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:  

Đề nghị UBND tỉnh không thực hiện cắt giảm chỉ tiêu biên chế giao đối với 

sự nghiệp giáo dục và đào tạo, vì hàng năm các trường học vẫn tăng lớp nếu không 
tăng biên chế giáo viên thì không đủ số lượng giáo viên đứng lớp. 

Trên đây là việc báo cáo sơ kết sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-
NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Huyện ủy 
Bảo Yên./. 

Nơi nhận: 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, 
- Các đc Ủy viên BTV Huyện ủy, 

- Các cơ quan TMGV Huyện ủy, 
- Các chi, đảng bộ trực thuộc, 
- Lưu VTHU. 

     T/M BAN THƯỜNG VỤ 
    BÍ THƯ 

 
 

 
 

 
 

        Nguyễn Anh Chuyên 
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