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I
HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ CẢI

CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY

1

Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các sở,

ban, ngành và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân

tỉnh; khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng,

nhiệm vụ hoặc sai chức năng, nhiệm vụ theo nguyên tắc một tổ

chức có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ

chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính đúng theo quy định của

pháp luật. Rà soát, sắp xếp theo hướng giảm các phòng, ban, bộ

phận trực thuộc, các tổ chức phối hợp liên ngành, nhất là các tổ

chức có bộ phận giúp việc chuyên trách. Giải thể các Ban chỉ đạo

liên ngành không thực sự cần thiết và hoạt động kém hiệu quả.

Các sở, ban, ngành
Sở Tư pháp,

Sở Nội vụ

UBND 

tỉnh
Quyết định

Thực hiện từ

năm 2018

2

Rà soát việc thực hiện hướng dẫn, quy định của Trung ương để

phân cấp, phân quyền hợp lý giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với các

sở, ban, ngành; giữa Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành

với chính quyền cấp huyện, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản

biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; phát huy tính

chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp,

từng ngành gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực

Các sở, ban, ngành,

UBND huyện, thành phố,

thị xã

Sở Tư pháp,

Sở Nội vụ

UBND 

tỉnh
Quyết định

Thực hiện từ

năm 2018

PHỤ LỤC DANH MỤC ĐỀ ÁN, NHIỆM VỤ

(Kèm theo Kế hoạch số: 178 /KH-UBND ngày 04/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
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II
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW,

NGHỊ QUYẾT SỐ 19-NQ/TW NGÀY 25/10/2017

1 Sở, ban, ngành cấp tỉnh

1.1 Sắp xếp các tổ chức lĩnh vực hành chính

1.1.1

Tiếp tục rà soát, xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy,

tinh gọn đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, lộ trình

tinh giản biên chế (đối với các sở, ngành đã sắp xếp tinh gọn tổ

chức bên trong). Đối với sở, ban, ngành chưa đảm bảo quy mô

phòng, ban, chi cục thì xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy,

tinh gọn đội ngũ đảm bảo theo quy định.

Các Sở: Lao động -

Thương binh và Xã hội;

Giáo dục và Đào tạo; Kế

hoạch và Đầu tư; Thông

tin và Truyền thông; Tài

nguyên và Môi trường;

VP UBND tỉnh, VP

HĐND tỉnh, Ban Quản lý

KKT tỉnh

Sở Tư pháp,

Sở Nội vụ

UBND 

tỉnh

Đề án,

Quyết định

Hoàn thành Đề

án để triển khai

thực hiện từ

Quý III/2018

1.1.2

Đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong, xây dựng đội ngũ theo

vị trí việc làm, lộ trình tinh giản biên chế (đối với các sở chưa

tinh gọn tổ chức bên trong)

Các Sở: Công Thương;

Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn; Nội vụ;

Ngoại vụ; Tư pháp; Khoa

học và Công nghệ; Tài

chính; Xây dựng; Thanh

tra tỉnh

Sở Tư pháp,

Sở Nội vụ

UBND 

tỉnh

Đề án,

Quyết định

Hoàn thành Đề

án để triển khai

thực hiện từ

Quý III/2018

1.1.3

Đề án điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức; sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong, xây dựng đội ngũ theo

vị trí việc làm, lộ trình tinh giản biên chế (Đối với các sở chưa

được UBND tỉnh điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ)

Các Sở: Y tế; Văn hóa,

Thể thao và Du lịch;

Giao thông vận tải

Sở Tư pháp,

Sở Nội vụ

UBND 

tỉnh

Đề án,

Quyết định

Hoàn thành Đề

án để triển khai

thực hiện từ

Quý III/2018
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1.1.4

Rà soát để có phương án giảm số lượng các tổ chức bên trong

(phòng, hạt, đội) thuộc các ban, chi cục theo hướng sắp xếp lại

các tổ chức có tính chất tương đồng về chuyên môn, quy mô

vùng, địa bàn phù hợp, giảm tối đa biên chế, nâng cao chất lượng

đội ngũ, giảm số người phục vụ trong từng cơ quan, đơn vị (bao

gồm cả lái xe, bảo vệ). Đối với tổ chức quy mô nhỏ có thể không

thành lập phòng. 

Các Sở: Nội vụ; Y tế, Tài

nguyên và Môi trường;

Nông nghiệp và PTNT;

Công Thương; Khoa học

và công nghệ

Sở Tư pháp,

Sở Nội vụ

UBND 

tỉnh

Đề án,

Quyết định

Hoàn thành Đề

án để triển khai

thực hiện từ

Quý III/2018

1.1.5

Nghiên cứu Đề án hợp nhất Văn phòng HĐND tỉnh và Văn

phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thành Văn phòng Đoàn đại

biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

VP HĐND tỉnh

VP Đoàn Đại

biểu QH tỉnh,

các cơ quan

liên quan

BTV 

Tỉnh ủy
Đề án

Hoàn thành Đề

án để triển khai

thực hiện từ

Quý III/2018

1.1.6
Đề án hợp nhất Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Đoàn đại

biểu Quốc hội và HĐND sau khi có chủ trương của Trung ương
VP UBND tỉnh

VP HĐND-

Đoàn Đại biểu

QH tỉnh, các

cơ quan liên

quan

BTV 

Tỉnh ủy
Đề án

Sau khi có chủ

trương của

Trung ương

(hoàn thành

trước năm

2020)

1.2 Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở, ngành

1.2.1
Xây dựng Đề án sắp xếp mạng lưới trường học trên địa bàn tỉnh

đến năm 2025 và những năm tiếp theo
Sở Giáo dục và Đào tạo

Các cơ quan

liên quan

UBND 

tỉnh

Đề án,

Quyết 

định, văn

bản chỉ

đạo

Hoàn thành Đề

án để triển khai

thực hiện từ

Quý III/2018
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1.2.2

Đề án sắp xếp đội ngũ hành chính trường học theo hướng: Mỗi

xã chỉ bố trí 01 kế toán làm kế toán các trường cùng trên địa bàn;

nhiệm vụ y tế học đường và nhân sự thực hiện nhiệm vụ này

chuyển về Trạm Y tế cấp xã hoặc Trung tâm Y tế đa chức năng

(tại các xã không tổ chức Trạm y tế) quản lý; thực hiện kiêm

nhiệm để giảm, bố trí phù hợp các chức danh hành chính trường

học

Sở Giáo dục và Đào tạo
Các cơ quan

liên quan

UBND 

tỉnh

Đề án,

Quyết 

định, văn

bản chỉ

đạo

Hoàn thành Đề

án để triển khai

thực hiện từ

Quý III/2018

1.2.3

Đề án biệt phái giáo viên tiêu học, trung học cơ sở huyện thừa

sang huyện thiếu; xây dựng phương án sắp xếp, xử lý biên chế

giáo viên dôi dư, thừa thiếu cục bộ

Sở Giáo dục và Đào tạo
Các cơ quan

liên quan

UBND 

tỉnh

Đề án,

Quyết 

định, văn

bản chỉ

đạo

Hoàn thành Đề

án để triển khai

thực hiện từ

Quý III/2018

1.2.4 Phương án, chính sách đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo
Các cơ quan

liên quan

UBND 

tỉnh

Đề án,

Quyết 

định, văn

bản chỉ

đạo

Hoàn thành Đề

án để triển khai

thực hiện từ

Quý III/2018
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1.2.5

Rà soát đánh giá việc triển khai thực hiện Quy hoạch mạng lưới

cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn

2030 theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân

tỉnh; Xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập trường trung cấp nghề

vào trường cao đẳng, cụ thể rà soát các trường: Trung cấp nghề

Hà Tĩnh, Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh (Sở Lao động - Thương

binh và Xã hội), Trung cấp nghề Lý Tự Trọng (Tỉnh đoàn Hà

Tĩnh), các trường cao đẳng nghề; giải thể các trường trung cấp,

cao đẳng hoạt động không hiệu quả; xem xét giải thể trung tâm

giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và chuyển chức

năng giáo dục cho trường phổ thông. Về cơ bản, trên địa bàn tỉnh

đến năm 2025 chỉ còn một đầu mối đào tạo nghề công lập; rà

soát, đánh giá để tổ chức lại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp

và giáo dục thường xuyên, giải thể trung tâm hoạt động kém hiệu

quả mà không thể củng cố được, tạo điều kiện để xã hội hóa

trong lĩnh vực đào tạo nghề.

Sở Lao động-TBXH
Các cơ quan

liên quan

UBND 

tỉnh

Đề án,

Quyết 

định, văn

bản chỉ

đạo

Hoàn thành Đề

án để triển khai

thực hiện từ

Quý III/2018

1.2.6

Đề án sắp xếp lại hệ thống các Trung tâm thực hiện nhiệm vụ,

phục vụ cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo hướng hợp nhất

các trung tâm có tương đồng về nhiệm vụ thành Trung tâm bảo

trợ đa năng. Nâng cao năng lực, chất lượng phục vụ, đẩy mạnh cơ 

chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và biên chế; thực

hiện xã hội hóa một số nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng theo nhu

cầu xã hội 

Sở Lao động-TBXH
Các cơ quan

liên quan

UBND 

tỉnh

Đề án,

Quyết định

Hoàn thành Đề

án để triển khai

thực hiện từ

Quý III/2018
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1.2.7

Đề án thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trên cơ sở tổ

chức lại các trung tâm làm nhiệm vụ y tế dự phòng cấp tỉnh,

gồm: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; Trung tâm Phòng chống sốt

rét - ký sinh trùng - côn trùng; Trung tâm Da liễu; Trung tâm

phòng, chống HIV/AIDS; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh

sản; Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe

Sở Y tế
Các cơ quan

liên quan

UBND 

tỉnh

Đề án,

Quyết định

Hoàn thành Đề

án để triển khai

thực hiện từ

Quý III/2018

1.2.8

Đề án thành lập Trung tâm Y tế cấp huyện đa chức năng, bao

gồm y tế dự phòng, dân số, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức

năng và các dịch vụ y tế khác; trung tâm trực tiếp quản lý trạm y

tế xã và phòng khám đa khoa khu vực (nếu có)

Sở Y tế
Các cơ quan

liên quan

UBND 

tỉnh

Đề án,

Quyết định

Hoàn thành Đề

án để triển khai

thực hiện từ

Quý III/2018

1.2.9

Rà soát, chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh

vực dân số, y tế cho phòng y tế cấp huyện (đơn vị sự nghiệp chỉ

thực hiện dịch vụ công về y tế, dân số)

Sở Y tế
Các cơ quan

liên quan

UBND 

tỉnh

Văn bản

chỉ đạo,

hướng dẫn

Hoàn thành Đề

án để triển khai

thực hiện từ

Quý III/2018

1.2.10

Đề án tổ chức lại, sắp xếp hợp lý các trạm y tế cấp xã, phường,

thị trấn theo hướng bảo đảm mọi người dân đều có thể tiếp cận

thuận lợi về điều kiện địa lý; tổ chức lại trạm y tế cấp xã theo quy

mô vùng: Các trạm y tế (vùng 1) chỉ thực hiện một số chức năng,

nhiệm vụ và giảm số người làm việc, các trạm y tế cách xa trung

tâm huyện hơn (vùng 2) và các trạm y tế nằm ở địa bàn vùng xa,

đi lại khó khăn (vùng 3) thì thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm

vụ và được tăng cường số người làm việc. Nơi đã có cơ sở y tế

trên địa bàn cấp xã thì có thể không thành lập trạm y tế cấp xã.

Xem xét giải thể những trạm y tế xã, phường, thị trấn có vị trí

gần với bệnh viện huyện (dưới 4km)

Sở Y tế
Các cơ quan

liên quan

UBND 

tỉnh

Đề án,

Quyết định

Hoàn thành Đề

án trong Quý II,

thực hiện từ

Quý III/2018
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1.2.11
Đề án chuyển các Bệnh viện Đa khoa sang hoạt động tự chủ, tự

trang trải kinh phí hoạt động thường xuyên
Sở Y tế

Các cơ quan

liên quan

UBND 

tỉnh

Đề án,

Quyết định

Hoàn thành Đề

án để triển khai

thực hiện từ

Quý III/2018

1.2.12

Đề án chuyển đổi mô hình hoạt động Nhà hát Nghệ thuật truyền

thống thành 01 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa,

Thể thao và Du lịch đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp và tăng

tính chủ động, khai thác hiệu quả nguồn lực về cơ sở vật chất,

biên chế; chủ yếu thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo tồn, quảng

bá, biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống

Sở Văn hóa, Thể thao và

Du lịch

Các cơ quan

liên quan

UBND 

tỉnh

Đề án,

Quyết định

Hoàn thành Đề

án để triển khai

thực hiện từ

Quý III/2018

1.2.13

Đề án thành lập thành lập Ban Quản lý các di tích tỉnh trực thuộc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (bao gồm Ban Quản lý di tích

Tổng Bí thư Trần Phú; Ban Quản lý di tích Tổng Bí thư Hà Huy

Tập, Bảo tàng Hà Tĩnh). Xây dựng phương án chuyển đổi mô

hình hoạt động Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Hà Tĩnh thành

đơn vị sự nghiệp tự chủ kinh phí.

Sở Văn hóa, Thể thao và

Du lịch

Các cơ quan

liên quan

UBND 

tỉnh

Đề án,

Quyết định

Hoàn thành Đề

án trong Quý II,

thực hiện từ

Quý III/2018

1.2.14

Tăng cường quản lý công tác báo chí, quản lý chặt chẽ các văn

phòng đại diện, phóng viên thường trú hoạt động trên địa bàn

tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh,

UBND cấp huyện xem xét đầu tư nâng cao năng lực hoạt động

của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các Đài Truyền thanh -

Truyền hình cấp huyện để đáp ứng yêu cầu phục vụ và thực hiện

nhiệm vụ chính trị được phân công.

Sở Thông tin và Truyền

thông

Các cơ quan

liên quan

UBND 

tỉnh

Quyết 

định, văn

bản chỉ

đạo, 

hướng dẫn

Hoàn thành Đề

án để triển khai

thực hiện từ

Quý III/2018
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TT Tên đề án, nhiệm vụ Cơ quan chủ trì
Cơ quan phối 

hợp

Cấp 

trình
Sản phẩm

Thời gian thực 

hiện-hoàn 

thành

1.2.15

Tham mưu sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thông tin,

truyền thông, cụ thể: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền

thông (Sở Thông tin và Truyền thông), chức năng, nhiệm vụ,

biên chế thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin của Trung tâm

thông tin (Văn phòng HĐND tỉnh), Trung tâm Công báo - Tin

học tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh) 

Sở Nội vụ
Các cơ quan

liên quan

UBND 

tỉnh

Đề án,

Quyết định

Hoàn thành Đề

án để triển khai

thực hiện từ

Quý III/2018

1.2.16

Đề án hợp nhất các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công

nghệ (Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Trung

tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, Trung tâm Phát triển

nấm ăn và nấm dược liệu) thành 01 Trung tâm; hoặc xây dựng

Đề án chuyển đổi Trung tâm Phát triển Nấm ăn và Nấm dược

liệu thành đơn vị tự chủ 100% và định hướng các đơn vị sự

nghiệp công lập trực thuộc thành doanh nghiệp khoa học và công

nghệ hoặc công ty cổ phần trong giai đoạn 2020 - 2025

Sở Khoa học và Công

nghệ

Các cơ quan

liên quan

UBND 

tỉnh

Đề án,

Quyết định

Hoàn thành Đề

án để triển khai

thực hiện từ

Quý III/2018

1.2.17

Đề án sắp xếp, kiện toàn các ban quản lý rừng phòng hộ để khắc

phục các hạn chế về tổ chức, quản lý, cán bộ, nâng cao hiệu quả

hoạt động, đáp ứng yêu cầu thực tế về quản lý rừng và đất lâm

nghiệp (theo hướng mỗi huyện chỉ thành lập một Ban Quản lý

rừng phòng hộ)

Sở Nông nghiệp và

PTNT

Các cơ quan

liên quan

UBND 

tỉnh

Đề án,

Quyết định

Hoàn thành Đề

án để triển khai

thực hiện từ

Quý III/2018
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TT Tên đề án, nhiệm vụ Cơ quan chủ trì
Cơ quan phối 

hợp

Cấp 

trình
Sản phẩm

Thời gian thực 

hiện-hoàn 

thành

1.2.18

Rà soát, chuyển Đoàn Điều tra Quy hoạch nông nghiệp và phát

triển nông thôn, các đơn vị sự nghiệp có đủ điều kiện theo mô

hình tự chủ kinh phí hoặc chuyển sang hoạt động theo hình thức

doanh nghiệp, công ty cổ phần hoặc giải thể.

Sở Nông nghiệp và

PTNT

Các cơ quan

liên quan

UBND 

tỉnh

Đề án,

Quyết định

Hoàn thành Đề

án để triển khai

thực hiện từ

Quý III/2018

1.2.19

Hướng dẫn, chỉ đạo chuyển các nhiệm vụ quản lý nhà nước trong

lĩnh vực thú y, bảo vệ thực vật từ Trung tâm Ứng dụng khoa học

kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi cấp huyện về Phòng Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn (phòng Kinh tế) cấp huyện quản

lý. Hướng dẫn xây dựng phương án hoạt động của Trung tâm

Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi cấp

huyện sang tự trang trải hoạt động hoặc doanh nghiệp.

Sở Nông nghiệp và

PTNT

Các cơ quan

liên quan

UBND 

tỉnh

Văn bản

chỉ đạo,

hướng dẫn

Hoàn thành Đề

án để triển khai

thực hiện từ

Quý III/2018

1.2.20

Đề án thành lập Trung tâm lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ trên cơ

sở tổ chức lại nhiệm vụ, biên chế sự nghiệp thuộc Chi cục Văn

thư - Lưu trữ (Sở Nội vụ) với chức năng, nhiệm vụ và biên chế

thực hiện nhiệm vụ công báo thuộc Trung tâm Công báo - Tin

học tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

Sở Nội vụ
Các cơ quan

liên quan

UBND 

tỉnh

Đề án,

Quyết định

Hoàn thành Đề

án để triển khai

thực hiện từ

Quý III/2018

1.2.21

Rà soát, đánh giá hoạt động Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung

tâm Công nghệ thông tin và kỹ thuật tài nguyên môi trường, Văn

phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (Sở Tài nguyên và Môi

trường) để xác định rõ các nhiệm vụ sự nghiệp, dịch vụ công của

các đơn vị thuộc lĩnh vực, giảm định biên hưởng lương ngân

sách, tăng mức độ tự chủ.

Sở Tài nguyên và Môi

trường

Các cơ quan

liên quan

UBND 

tỉnh

Đề án,

Quyết định

Hoàn thành Đề

án để triển khai

thực hiện từ

Quý III/2018
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TT Tên đề án, nhiệm vụ Cơ quan chủ trì
Cơ quan phối 

hợp

Cấp 

trình
Sản phẩm

Thời gian thực 

hiện-hoàn 

thành

1.2.22
Đề án sắp xếp, kiện toàn Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

thành Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp theo quy định

Sở Tài nguyên và Môi

trường

Các cơ quan

liên quan

UBND 

tỉnh

Đề án,

Quyết định

Hoàn thành Đề

án để triển khai

thực hiện từ

Quý III/2018

1.2.23

Đề án tổ chức lại Trung tâm Hành chính công tỉnh; kiện toàn

Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư

(Văn phòng UBND tỉnh) và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, biên

chế thực hiện xúc tiến tại các Trung tâm: Trung tâm Quảng bá,

xúc tiến văn hóa - du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch),

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công

Thương), Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Cung ứng nguồn nhân

lực (Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh) thành 01 Trung tâm trực

thuộc UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh
Các cơ quan

liên quan

UBND 

tỉnh

Đề án,

Quyết định

Hoàn thành Đề

án để triển khai

thực hiện từ

Quý III/2018

1.2.24

Đề án chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự trang

trải 100% chi phí hoạt động, chuyển các đơn vị có đủ điều kiện

thành công ty cổ phần hoặc giải thể các đơn vị hoạt động không

hiệu quả

Các sở, ban, ngành khác
Các cơ quan

liên quan

UBND 

tỉnh

Đề án,

Quyết định

Hoàn thành Đề

án để triển khai

thực hiện từ

Quý III/2018
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TT Tên đề án, nhiệm vụ Cơ quan chủ trì
Cơ quan phối 

hợp

Cấp 

trình
Sản phẩm

Thời gian thực 

hiện-hoàn 

thành

1.2.25

Đề án sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập trực

thuộc (Trung tâm Hướng nghiệp và phát triển kinh tế thủy sản

thanh niên xung phong Hà Tĩnh; Tổng đội thanh niên xung

phong xây dựng kinh tế vùng Tây Sơn; Tổng đội thanh niên xung

phòng xây dựng vùng kinh tế Phúc Trạch) để xây dựng Đề án sáp

nhập, hợp nhất một số đơn vị sự nghiệp có tính chất tương đồng

do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhằm tinh gọn bộ máy, giảm

biên chế, thống nhất quản lý tổ chức và biên chế. Sáp nhập Ban

Quản lý Di tích Đồng Lộc và Ban Quản lý Khu tưởng niệm anh

hùng Lý Tự Trọng thành một đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh
Các cơ quan

liên quan

UBND 

tỉnh, Ban

Tổ chức

Tỉnh ủy

Đề án,

Quyết định

Hoàn thành Đề

án để triển khai

thực hiện từ

Quý III/2018

1.2.26

Đề án kiện toàn Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân theo

hướng tinh gọn bộ máy, giảm biên chế, thống nhất quản lý tổ

chức và biên chế

Hội Nông dân tỉnh
Các cơ quan

liên quan

UBND 

tỉnh

Đề án,

Quyết định

Hoàn thành Đề

án để triển khai

thực hiện từ

Quý III/2018

2 UBND các huyện, thành phố, thị xã

2.1

Đề án sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn trực thuộc theo

hướng tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động;

xây dựng và triển khai sắp xếp đội ngũ theo vị trí việc làm, kế

hoạch tinh giản biên chế

UBND các huyện, thành

phố, thị xã

Các cơ quan

liên quan

BTV 

Huyện ủy

Đề án,

Quyết định

Hoàn thành Đề

án để triển khai

thực hiện từ

Quý III/2018

2.2

Đề án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu

chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên; sắp

xếp sáp nhập để giảm số lượng thôn, tổ dân phố (Triển khai làm

điểm các xã đã có Đề án khả thi tại huyện Đức Thọ, huyện Can

Lộc trong năm 2018)

UBND các huyện, thành

phố, thị xã

Các cơ quan

liên quan

BTV 

Huyện ủy

Đề án,

Quyết định

HHoàn thành

Đề án để triển

khai thực hiện

từ Quý III/2018
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TT Tên đề án, nhiệm vụ Cơ quan chủ trì
Cơ quan phối 

hợp

Cấp 

trình
Sản phẩm

Thời gian thực 

hiện-hoàn 

thành

2.3

Xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp theo

hướng chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự trang

trải 100% chi phí hoạt động, chuyển các đơn vị có đủ điều kiện

thành công ty cổ phần; giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu

quả

UBND các huyện, thành

phố, thị xã

Các cơ quan

liên quan

BTV 

Huyện ủy

Đề án,

Quyết 

định, văn

bản phối

hợp

Hoàn thành Đề

án để triển khai

thực hiện từ

Quý III/2018

2.4
Đề án và tổ chức thực hiện việc sáp nhập các Hội đặc thù cấp

huyện, cấp xã có tính chất tương đồng

UBND các huyện, thành

phố, thị xã

Các cơ quan

liên quan

BTV 

Huyện ủy

Đề án,

Quyết định

Hoàn thành Đề

án để triển khai

thực hiện từ

Quý III/2018

3 Hội đặc thù cấp tỉnh

3.1
Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn, hoạt động hiệu

lực, hiệu quả của đơn vị
Hội đặc thù cấp tỉnh

Các cơ quan

liên quan

UBND 

tỉnh

Đề án,

Quyết định

Hoàn thành Đề

án để triển khai

thực hiện từ

Quý III/2018

4 Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh

4.1
Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn, hoạt động hiệu

lực, hiệu quả của đơn vị
Đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh

Các cơ quan

liên quan

UBND 

tỉnh

Đề án,

Quyết định

Hoàn thành Đề

án để triển khai

thực hiện từ

Quý III/2018

4.2

Đề án đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ trong trường đại học,

cao đẳng. Làm rõ thẩm quyền quản lý các trường cao đẳng để tổ

chức lại theo hướng trực thuộc các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh

Các Trưởng Đại học, Cao

đẳng

Các cơ quan

liên quan

UBND 

tỉnh

Đề án,

Quyết định

Hoàn thành Đề

án để triển khai

thực hiện từ

Quý III/2018
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TT Tên đề án, nhiệm vụ Cơ quan chủ trì
Cơ quan phối 

hợp

Cấp 

trình
Sản phẩm

Thời gian thực 

hiện-hoàn 

thành

5

Các cơ quan, đơn vị được tổ chức theo ngành dọc: Thuế, hải

quan, kho bạc nhà nước, bảo hiểm xã hội căn cứ quy định, hướng

dẫn của ngành thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại theo hướng

tinh gọn, giảm biên chế

Thuế, Hải quan, Kho bạc

nhà nước, Bảo hiểm xã

hội

Các cơ quan

liên quan

Các cơ

quan 

ngành 

dọc ở

Trung 

ương

Đề án
Theo quy định

Trung ương

6

Nghiên cứu, xây dựng đề án 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,

tinh giản biên chế phù hợp trong điều kiện mới; 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, trình cấp có thẩm

quyền xem xét, quyết định.

Công an tỉnh, BCH Bộ

đội Biên phòng tỉnh, Bộ

Chỉ huy Quân sự tỉnh

Các cơ quan

liên quan

Các cơ

quan 

ngành 

dọc ở

Trung 

ương

Đề án
Theo quy định

Trung ương
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