
1

   ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN NAM TRÀ MY                           Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

  #SoKyHieuVanBan                                     #DiaDiemNgayBanHanh

TỜ TRÌNH
Đề nghị thông qua Đề án kiện toàn các cơ quan hành chính và quy định số 

lượng cấp phó các cơ quan hành chính thuộc UBND huyện Nam Trà My

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Nam Trà My.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019.

Căn cứ 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; 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”.

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ về ban 
hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-
NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; 

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy định tổ chức các 
cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy 
định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố.

Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm 
kỳ 2016 - 2021 xem xét, thông qua thông qua Đề án kiện toàn các cơ quan hành 
chính và quy định số lượng cấp phó các cơ quan hành chính thuộc UBND huyện 
Nam Trà My với các nội dung chủ yếu như sau:

I. Quan điểm và mục tiêu sắp xếp tổ chức bộ máy
1. Quan điểm
- Sắp xếp các cơ quan hành chính thuộc UBND huyện phải đảm bảo tại 

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP 
ngày 14/9/2020 của Chính phủ.

- Bảo đảm hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, 
các tổ chức, đơn vị không bị gián đoạn, xáo trộn; sau sắp xếp, kiện toàn hoạt 
động tốt hơn, hiệu quả cao hơn; tập trung huy động, phát huy tiềm năng đội ngũ 
và cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có.
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2. Mục tiêu 
a) Hoàn thành việc kiện toàn các cơ quan chuyên môn thuộc huyện theo  

Nghị định số 108/2020/NĐ-CP trước 31/3/2021.
b) Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của cơ 

quan chuyên môn đảm bảo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo hướng dẫn của bộ, 
ngành, UBND tỉnh, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức 
năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý giữa các phòng chuyên môn.

c) Cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân lực đảm bảo 100% các cơ quan chuyên 
môn bố trí cân đối giữa bộ phận chuyên môn nghiệp vụ và bộ phận chuyên môn 
dùng chung.

II. Nguyên tắc
1. Việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND huyện được tiến hành đồng bộ, toàn diện phù hợp với tình hình thực tiễn 
của địa phương gắn với việc sắp xếp, bố trí công chức phù hợp và đảm bảo chất 
lượng, số lượng để nâng cao hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

2. Sắp xếp, kiện toàn phải đảm bảo nguyên tắc cùng nhóm chức năng, nhiệm 
vụ chỉ giao một tổ chức, đơn vị thực hiện; đồng thời, phù hợp với các điều kiện về 
kinh tế của địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tránh phân tán, chồng chéo 
chức năng, nhiệm vụ, khó khăn trong phối hợp quản lý.

3. Việc giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức phải đảm bảo đúng quy định 
và đảm bảo lợi ích hợp pháp cho người lao động; gắn việc sắp xếp tổ chức, bộ 
máy với việc tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 
113/2018/NĐ-CP và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính 
phủ.

4. Đối với những cơ quan chuyên môn có biên chế ít, khối lượng công việc 
tăng và bình quân công việc/biên chế cao thì trình UBND huyện xem xét điều 
chỉnh, bổ sung biên chế đảm bảo khoa học, hợp lý, không để mất cân đối giữa 
biên chế và cấu trúc tổ chức, chức năng, nhiệm vụ.

III. Phương án kiện toàn các cơ quan chuyên môn thuộc huyện
Thực hiện Điều 28 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định UBND 

cấp huyện có nhiệm vụ, quyền hạn xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cấp 
huyện quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện 
và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện; khoản 13 
Điều 1 Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ quy định: 
Căn cứ quy định tại Nghị định này, UBND cấp huyện trình Hội đồng nhân dân 
cùng cấp xem xét, quyết định việc thành lập hoặc không thành lập và kiện toàn 
tổ chức các phòng cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương, 
bảo đảm không tăng số lượng phòng khi thực hiện Nghị định này.

Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My đề xuất Phương án kiện toàn 13 cơ 
quan chuyên môn hiện nay thuộc huyện, tổ chức, sắp xếp  còn lại 12 cơ quan, 
giảm 01 cơ quan (giải thể Phòng Y tế huyện, sáp nhập chức năng tham mưu 
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quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực y tế vào Văn phòng HĐND&UBND 
huyện). Cụ thể số lượng của các cơ quan chuyên môn như sau:

1. Văn phòng HĐND và UBND
2. Phòng Nội vụ
3. Phòng Lao động – TBXH
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch
5. Phòng Tài nguyên - Môi trường
6. Phòng Văn hoá và Thông tin
7. Phòng Giáo dục - Đào tạo
8. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9. Thanh tra
10. Phòng Kinh tế - Hạ tầng
11. Phòng Tư  pháp
12. Phòng Dân tộc

IV. Phương án bố trí cấp phó:
Nghị định 108/2020/NĐ-CP quy định: Bình quân mỗi phòng thuộc UBND 

cấp huyện có 02 Phó Trưởng phòng; Do vậy số lượng Phó Trưởng phòng tối đa là 
24 người. Phương án bố trí cụ thể như sau:
T
T Tên cơ quan Cấp trưởng Cấp phó

1 Văn phòng HĐND và UBND 01 03
2 Phòng Nội vụ 01 02
3 Phòng Lao động – TBXH 01 02
4 Phòng Tài chính - Kế hoạch 01 03
5 Phòng Tài nguyên – MT 01 02
6 Phòng Văn hoá và Thông tin 01 01
7 Phòng Giáo dục - Đào tạo 01 02
8 Phòng NN và PTNT 01 02
9 Thanh tra 01 02
10 Phòng Kinh tế - Hạ tầng 01 02
11 Phòng Tư  pháp 01 02
12 Phòng Dân tộc 1 1

Tổng cộng: 12 24
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V. Tổ chức thực hiện 
1. Phòng Nội vụ
- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai, quán triệt nội dung 

Đề án đến các cơ quan, đơn vị.
- Hướng dẫn và theo dõi việc rà soát, xây dựng phương án, lộ trình sắp xếp 

số lượng cấp phó; giải quyết chế độ chính sách đối với số lượng lãnh đạo quản 
lý, công chức dôi dư tại các cơ quan theo quy định.

- Tham mưu UBND huyện điều chỉnh Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch 
công chức của UBND huyện.

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc huyên
- Tổ chức thực hiện Đề án này và xây dựng Phương án sắp xếp tổ chức bộ 

máy bên trong cơ quan, đơn vị.
- Tổ chức quán triệt nội dung sắp xếp, kiện toàn đến toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức của cơ quan, đơn vị.
- Tổ chức sắp xếp nhân sự, giải quyết chế độ, chính sách đối với số lượng 

công chức dôi dư sau khi sắp xếp theo quy định.
- Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án sắp xếp cấp phó của đơn vị.
- Xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, 

đơn vị, trình UBND huyện tổng hợp theo quy định.
Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, 

quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VTUB, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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