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BÁO CÁO 

Báo cáo kết quả thực hiện công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy 

 

Thực hiện công văn số 725/SNV-TCBC&TCPCP ngày 16/7/2019 của Sở 

Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện rà soát, dự kiến sắp xếp các cơ quan 

chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện. Sau khi tổng hợp UBND huyện Đình Lập báo 

cáo, cụ thể như sau: 

1. Thực trạng tổ chức bộ máy, biên chế 

1.1. Về cơ cấu tổ chức 

Thực hiện Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ 

máy của UBND các huyện, thành phố, cụ thể đã thực hiện sáp nhập Phòng Y tế 

vào Văn phòng HĐND và UBND huyện; sáp nhập Phòng Dân tộc vào Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo đó, số lượng và tên gọi của các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND huyện có sự thay đổi (từ 13 cơ quan giảm xuống 

còn 11 cơ quan). Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 46 đơn vị (gồm 41 đơn vị 

trường học, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên, Trung 

tâm văn hóa, Thể thao và Truyền thông, 03 đơn vị sự nghiệp khác); Số lượng tổ 

chức hội: 02 đơn vị; Số lượng đơn vị hành chính xã, thị trấn: 12 đơn vị. 

1.2. Biên chế công chức và hợp đồng lao động 

- Tình hình biên chế, số lượng người làm việc: Năm 2019, UBND huyện 

Đình Lập được giao 91 biên chế công chức và 951 người làm việc tại các đơn vị 

sự nghiệp công lập, 254 cán bộ, công chức cấp xã. Biên chế có mặt đến thời 

điểm 30/6/2019 là 1234 người, trong đó công chức hành chính 82 người, đơn vị 

sự nghiệp công lập 915 người (chưa bao gồm 04 biên chế Hội), cán bộ, công 

chức cấp xã 246 người. 

- Số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ 

được giao được giao trong các cơ quan chuyên môn là 11 chỉ tiểu (01 chỉ tiêu đã 

chuyển sang Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp), có mặt đến 30/6/2019 là 11 

người; 

 (Có biểu tổng hợp đính kèm) 

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ  máy, biên chế 

Trên cơ sở Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các Thông tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ 

của các Bộ. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định quy định chức năng, 

nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn theo quy định. 

Với chức năng nhiệm vụ được giao UBND huyện chỉ đạo các cơ quan 

chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ theo kế 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=37/2014/N?-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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hoạch, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo quy định. Tham 

mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện ban hành các chương trình, kế hoạch thực 

hiện nhiệm vụ ngắn, trung và dài hạn; tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, 

quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao; theo dõi thi 

hành pháp luật. Quản lý về tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức 

...theo quy định. 

Đối với việc sáp nhập các cơ quan chuyên môn, kể từ ngày 01/02/2018 

theo chỉ đạo chung của tỉnh. 

Về hiệu quả hoạt động sau 01 năm thực hiện sáp nhập: Đối với việc sáp 

nhập Phòng Dân tộc vào Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Do hai 

phòng có một số sự tương đồng, liên quan về chức năng nhiệm vụ là thực hiện 

các chế độ chính sách, mặt khác công tác quản lý nhà nước về dân tộc trên địa 

bàn huyện hiện nay ổn định do vậy sau khi sáp nhập không gặp khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ. 

Đối với việc sáp nhập Phòng Y tế vào Văn phòng HĐND và UBND 

huyện không có sự tương đồng về chức năng, nhiệm vụ nên trong quá trình thực 

hiện còn gặp khó khăn; Lãnh đạo Văn phòng không có chuyên môn về lĩnh vực 

y tế nên còn gặp khó trong công tác chỉ đạo điều hành về lĩnh vực y tế. 

3. Thực hiện rà soát, sắp xếp theo dự thảo Nghị định thay thế Nghị 

định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/05/2014 của Chính phủ. 

Căn cứ tình hình thực tế số lượng người dân tộc thiểu số sinh sống trên 

địa bàn huyện, đối chiếu với quy định tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 

số 37/2014/NĐ. UBND huyện Đình Lập đủ điều kiện thành lập phòng Dân tộc, 

tuy nhiên do huyện Đình Lập là đơn vị hành chính loại II nên số lượng cơ quan 

chuyên môn là 11 nên đề xuất không thành lập phòng Dân tộc. 

4. Đánh giá chung 

3.1. Ưu điểm: 

Trên có sở chức năng , nhiệm vụ được giao UBND huyện đã lãnh đạo chỉ, 

chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hằng năm tham mưu xây dựng chương trình, kế 

hoạch, tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, trong đó có xây dựng các 

nhiệm vụ trọng tâm trong năm; kết quả các cơ quan đã tổ chức thực hiện tốt 

chức năng quản lý nhà nước của từng ngành, từng lĩnh vực. Ngoài ra các nhiệm 

vụ phát sinh đột xuất cũng được triển khai kịp thời. Hằng tháng, hằng quý các cơ 

quan chuyên môn đều có báo cáo gửi UBND huyện kết quả thực hiện nhiệm vụ 

và phương hương nhiệm vụ trọng tâm tháng sau, quý sau. Qua đó UBND huyện 

thực hiện đúng quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ , ngành Trung 

ương về quy định chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên 

môn cấp huyện, qua đó UBND huyện thực hiện tốt các nhệm vụ được giao. 

Về tổ chức bộ máy: Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy được Huyện ủy, 

HĐND và UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện, kịp thời, việc thực hiện chế 

độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức do sắp xếp tổ chức đảm bảo 

thực hiện theo đúng quy định. 

Về biên chế, số lượng người làm việc: Trên cơ sở Quyết định giao biên 

chế, số lượng người làm việc  được UBND tỉnh giao, UBND huyện đã ban hành 
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Quyết định giao biên chế, số lượng người làm việc đối với các cơ quan chuyên 

môn và đơn vị sự nghiệp phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, 

đơn vị; các cơ quan đã thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng biên chế 

công chức, đảm bảo không sử dụng vượt chỉ tiêu biên chế được giao. 

4.2. Hạn chế, khó khăn vướng mắc 

- Việc chuyển giao chức năng nhiệm vụ của phòng Y tế về Văn phòng 

HĐND và UBND huyện quản lý còn bất cập, do chức năng của Phòng Y tế và 

Văn phòng HĐND và UBND mặc dù đều là cơ quan chuyên môn có nhiệm vụ 

tham mưu cho UBND huyện, tuy nhiên Phòng Y tế có chức năng tham mưu, 

giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về y tế, một lĩnh vực đặc thù phải 

được đào tạo mới nắm được chuyên môn ngành, trong khi đó lãnh đạo Văn 

phòng lại không có chuyên môn về lĩnh vực y tế, dẫn đến việc tham mưu cho 

UBND huyện trong lĩnh vực y tế còn gặp nhiều khó khăn. 

- Khi thực hiện sáp nhập các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, chưa 

có hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị thực hiện sáp nhập. Việc quy 

định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị sau khi 

thực hiện sáp nhập thực hiện trên cơ sở hợp nhất các chức năng, nhiệm vụ chính 

của các đơn vị được sáp nhập.  

5. Đề xuất, kiến nghị 

- Tại dự thảo Nghị định thay thế quy định: “Trường hợp không đủ điều 

kiện thành lập hoặc đáp ứng đủ tiêu chí nhưng không thành lập thì giao Văn 

phòng HĐND&UBND cấp huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND 

thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác Dân tộc và Y tế.” Tuy nhiên, 

việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy vừa được triển khai thực hiện và đang hoạt động 

ổn định, do vậy UBND huyện đề xuất giữ nguyên Phòng Dân tộc sáp nhập vào 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng Lao động, Thương binh, Xã 

hội - Dân tộc) như hiện nay vì hai phòng này có sự tương đồng, liên quan về 

chức năng nhiệm vụ là thực hiện các chế độ chính sách. 

- Đề nghị cấp trên xem xét chuyển giao một số chức năng, nhiệm vụ y tế 

hiện nay đang thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện về đơn vị 

Trung tâm Y tế quản lý trực thuộc Sở Y tế. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy 

của UBND huyện Đình Lập./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (bc); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Vi Văn Đông 
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