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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

Số:  41 /NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Lào Cai, ngày  17 tháng 12 năm 2014
               

NGHỊ QUYẾT
Về kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, 

biên chế và việc quản lý, sử dụng công chức, viên chức 
trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; 
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005; 
Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh về chương 

trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2014; 
Trên cơ sở xem xét báo cáo số 62/BC-HĐND ngày 05/11/2014 của Thường trực 

HĐND tỉnh về kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, biên 
chế và việc quản lý, sử dụng công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa 
bàn tỉnh và và ý kiến của các đại biểu dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND tỉnh tán thành báo cáo số 62/BC-HĐND ngày 05/11/2014 của 
Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về tổ chức 
bộ máy, biên chế và việc quản lý, sử dụng công chức, viên chức trong các cơ quan, 
đơn vị trên địa bàn tỉnh; với những đánh giá về kết quả, khó khăn, tồn tại và nguyên 
nhân; các kiến nghị, giải pháp khắc phục trong công tác quản lý, sử dụng công chức, 
viên chức. HĐND tỉnh nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

1. Những năm qua, công tác quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, biên chế và 
việc quản lý, sử dụng công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 
tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Tổ chức bộ máy các cơ quan từ tỉnh đến huyện 
được kiện toàn, củng cố theo các quy định pháp luật, góp phần ổn định hoạt động và 
chủ động trong tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách theo ngành, lĩnh vực, thúc đẩy 
kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển ổn định, đúng hướng và thu được nhiều thành tựu 
quan trọng. Công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức đã bám sát 
các chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao 
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chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về nhiều mặt (trình độ, năng lực 
thực tiễn, tác phong, phương pháp, lề lối làm việc...). 

 2. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, biên chế thời gian 
qua cũng còn có những hạn chế, vướng mắc cần khắc phục: Việc sắp xếp, kiện toàn 
tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn vẫn còn có có sự chồng chéo, trùng lặp về 
chức năng, nhiệm vụ; còn tình trạng tách, nhập một số đơn vị sự nghiệp chưa phù 
hợp, chưa thực sự cần thiết làm ảnh hưởng đến việc xây dựng cơ sở vật chất, việc 
giao biên chế. Công tác tuyển dụng, sử dụng biên chế chưa thực sự thu hút những 
người có trình độ chuyên môn cao, năng lực tốt, dẫn đến tình trạng vừa thừa, vừa 
thiếu, một bộ phận cán bộ, công chức năng lực, chất lượng còn yếu, tinh thần, thái 
độ phục vụ còn có biểu hiện phiền hà; việc thực hiện chính sách tuyển dụng người 
dân tộc thiểu số ở địa phương còn chưa được quan tâm đúng mức; công tác thanh 
tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của công chức, viên chức chưa thường 
xuyên, kịp thời; công tác triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, 
đơn vị còn mang tính hình thức, chưa sát thực tiễn, không đạt mục tiêu tinh giản biên 
chế; việc giải quyết chế độ tinh giản biên chế chưa triệt để, số lượng được giải quyết 
còn ít... 

 Điều 2. Để khắc phục những khó khăn, tồn tại đã nêu trong báo cáo kết quả giám 
sát của Thường trực HĐND tỉnh, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của các 
cấp chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tổ chức 
bộ máy và biên chế; HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh tiếp thu và tập trung tổ chức chỉ 
đạo thực hiện các kiến nghị đã được đề cập trong báo cáo kết quả giám sát; đồng thời 
chỉ đạo các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt một số nhiệm vụ, 
giải pháp sau:

 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên 
chức và các quy định của chính phủ về nhiệm vụ cải cách chế độ công vụ, công chức 
(theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ); về 
chính sách tinh giản biên chế (theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 
của Chính phủ)... nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của 
những người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng 
tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

2. Về tổ chức bộ máy: Rà soát, sắp xếp lại theo hướng hoạt động tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm về kinh phí, biên chế của các đơn vị sự nghiệp công lập; hạn chế việc 
thành lập mới các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện sáp nhập hoặc giải thể những 
đơn vị hoạt động không hiệu quả hoặc có sự chồng chéo, trùng lặp về chức năng, 
nhiệm vụ. Tiến hành rà soát, xây dựng quy hoạch mạng lưới trường, lớp học trên địa 
bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 để trình HĐND tỉnh xem xét phê duyệt (tại kỳ họp 
HĐND tỉnh giữa năm 2015). 

3. Về quản lý, sử dụng biên chế: Tiếp tục xây dựng và hoàn thành Đề án vị trí 
việc làm trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp để trình Bộ Nội vụ thẩm định, trình 
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HĐND tỉnh phê duyệt biên chế theo đúng quy định của pháp luật; đề án xác định vị 
trí việc làm phải gắn với thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo chỉ đạo của 
Chính phủ. Thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, 
chính sách; sớm chấm dứt việc hợp đồng ngoài biên chế và lấy kinh phí chi thường 
xuyên để trả lương hợp đồng. Tiến hành rà soát, kiểm tra việc sử dụng biên chế công 
chức, viên chức cùng với việc xây dựng đề án vị trí việc làm của các đơn vị để xem 
xét cắt giảm hoặc điều chỉnh từ những nơi chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hợp lý 
cho những nơi cần phải bố trí công chức, viên chức theo quy định; không giao tăng 
biên chế đối với những đơn vị chưa thực hiện hết số biên chế đã được giao. 

4. Thực hiện chính sách ưu tiên tuyển dụng đối với người dân tộc thiểu số theo 
đúng quy định của Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 07/7/2014 của HĐND 
tỉnh và Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11/9/2014 của Bộ Nội 
vụ và Ủy ban Dân tộc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách tuyển dụng, 
sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số theo quy định 
tại Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc. 

5. Từ năm 2015, thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của 
Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, chỉ thực hiện tuyển dụng mới vào công 
chức, viên chức không quá 50% trên tổng số công chức đã ra khỏi biên chế để bổ sung 
cho đơn vị, 50% số biên chế còn lại đưa vào biên chế dự phòng của tỉnh để điều chỉnh, 
bổ sung cho những đơn vị mới thành lập.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao
1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các cấp trong phạm vi, 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh chịu trách 

nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
3. Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV thông 

qua ngày 17/12/2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Văn Cường        




