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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

 

Số:           /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                Vĩnh Yên, ngày       tháng      năm  2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tinh giản biên chế năm 2020  

 

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; 

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ 

về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 

20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư Liên tịch 

số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP;  

Căn cứ Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 03/12/2015 của Thành ủy Vĩnh Yên, 

Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 27/11/2015 của UBND thành phố Vĩnh Yên 

về sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2015-2021; Đề án số 

1672/ĐA-UBND ngày 14/12/2015 của UBND thành phố Vĩnh Yên về tinh giản 

biên chế giai đoạn 2015-2021;  

Căn cứ Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về giao biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2020; Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 

20/3/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về giao số lượng người làm việc của đơn 

vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND  thành phố Vĩnh Yên năm 2020; 

UBND thành phố Vĩnh Yên xây dựng Kế hoạch tinh giản biên chế năm 

2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thực hiện chính sách tinh giản biên chế nhằm xây dựng, nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp trong 

hoạt động công vụ; tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực 

thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng hoạt động công 

vụ, dịch vụ hành chính công và chất lượng dịch vụ công, đổi mới hệ thống hành 

chính góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả của các 

phòng, ban, đơn vị. 

- Xác định cơ cấu, số lượng cán bộ, công chức, viên chức và tiêu chuẩn 

chức danh từng vị trí việc làm trong các phòng, ban, đơn vị; tiến hành phân loại 
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cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn gắn với đánh giá trình độ, năng 

lực, kết quả công tác, phẩm chất đạo đức của từng người; bố trí sắp xếp đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có 

trình độ, năng lực, tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân; đảm bảo 

số lượng, cơ cấu hợp lý. 

2. Yêu cầu 

- Xác định việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức thành phố là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, được triển khai thực 

hiện nghiêm túc, đồng bộ và toàn diện. Đảm bảo sự lãnh đạo của Thành ủy, sự 

giám sát của HĐND thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình 

thực hiện. 

- Thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức phải được tiến hành thận trọng, khoa học, đảm bảo khách quan, công khai, 

dân chủ theo quy định của pháp luật. Không làm ảnh hưởng, xáo trộn lớn đến tư 

tưởng, đời sống của cán bộ, công chức, viên chức. 

- Việc lập danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự toán số tiền trợ 

cấp cho từng đối tượng phải chính xác, trung thực, rõ ràng. Việc chi trả chế độ, 

chính sách cho các đối tượng tinh giản biên chế phải đảm bảo kịp thời, đầy đủ 

và đúng đối tượng. Không áp dụng chính sách tinh giản biên chế đối với những 

người vì lý do cá nhân xin được vận dụng chính sách tinh giản biên chế. 

II. NỘI DUNG 

1. Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

Thực hiện việc rà soát và tiến hành cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức phù hợp với vị trí việc làm với các nội dung cụ thể như sau: 

- Rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm nhận 

nhiệm vụ phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu 

của vị trí việc làm; thực hiện phân công, cơ cấu lại từng vị trí việc làm theo chức 

năng, nhiệm vụ đảm bảo cơ cấu hợp lý về chuyên môn, chức danh nghề nghiệp, 

độ tuổi, giới tính... Qua sắp xếp, cơ cấu lại, xác định số lượng cán bộ, công 

chức, viên chức dôi dư, không phù hợp vị trí việc làm, trình độ năng lực yếu 

kém hoặc không đảm bảo trình độ đạt chuẩn theo yêu cầu để giải quyết theo 

chính sách tinh giản biên chế. 

- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên 

chức; nội dung đánh giá phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ, tránh việc 

đánh giá hình thức, cào bằng. Thực hiện đồng bộ giải pháp trong quản lý, sử dụng 

cán bộ, công chức, viên chức như: luân chuyển, điều động, khen thưởng, kỷ luật, 

thôi việc, đào tạo, bồi dưỡng... nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức, đảm bảo theo tiêu chuẩn chức danh từng vị trí việc làm. 
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- Thực hiện nghiêm túc quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm đối 

với cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo quản lý đảm bảo tiêu chuẩn, điều 

kiện và kết quả công việc. Thực hiện đúng quy định về số lượng cấp phó của các 

phòng, ban, đơn vị. 

- Thực hiện cơ chế khoán kinh phí quản lý hành chính gắn với chế độ tiền 

thưởng để khuyến khích những người làm việc tốt, có hiệu quả. 

2. Tinh giản biên chế 

2.1. Đối tượng tinh giản biên chế 

- Cán bộ, công chức các cơ quan chuyên môn; 

- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp;  

- Người lao động theo chế độ Hợp đồng lao động không xác định thời hạn 

quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ và 

LĐHĐ không xác định thời hạn được UBND tỉnh giao; 

- Người lao động trong biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

giao tại các tổ chức Hội. 

2.2. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 (tại thời điểm 

01/01/2020) 

- Số công chức trong các cơ quan chuyên môn: có mặt 80 người/79  

chỉ tiêu biên chế giao; 

- Số viên chức trong các đơn vị sự nghiệp khác và tổ chức Hội thành phố: 

có mặt 57 người/57 chỉ tiêu biên chế giao; 

- Số viên chức, người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục: có 

mặt 1.251 người/1.497 chỉ tiêu biên chế giao 

- Số Hợp đồng theo NĐ68: có mặt 06 người/09 chỉ tiêu biên chế giao; 

- Số Hợp đồng khác: có mặt 04 người/04 chỉ tiêu biên chế giao; 

2.3. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức tinh giản năm 2020 

- Công chức các cơ quan chuyên môn: 01 người; 

- Viên chức các đơn vị sự nghiệp, tổ chức Hội: Không. 

2.4. Giải quyết tinh giản biên chế 

- Lập danh sách các trường hợp thuộc đối tượng tinh giản biên chế về Sở 

Nội vụ theo định kỳ để xem xét, giải quyết. 

- Căn cứ kết quả thẩm định, quyết định cho đối tượng tinh giản biên chế  

đúng quy định, đảm bảo kịp thời các chế độ chính sách đối với các đối tượng 

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 và các chế độ 

chính sách khác theo quy định hiện hành; 

- Công chức, viên chức không thuộc đối tượng 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 nhưng có nguyện vọng thôi việc thì giải quyết 
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nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức đúng quy trình, thủ tục quy định 

tại Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ về thôi việc và 

nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức và Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 

12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ thành phố 

- Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực, giúp UBND thành phố tổ chức 

triển khai các nhiệm vụ về tinh giản biên chế theo quy định.  

- Lập danh sách các trường hợp thuộc đối tượng tinh giản biên chế gửi về 

Sở Nội vụ theo định kỳ 6 tháng đầu năm (vào ngày 30/3 của năm) và 6 tháng 

cuối năm (vào ngày 30/9 năm trước liền kề) để xem xét, giải quyết. 

- Tham mưu với UBND thành phố ban hành Quyết định cho đối tượng 

tinh giản biên chế đúng quy định, đảm bảo kịp thời các chế độ chính sách đối 

với đối tượng 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 và 

các chế độ khác theo quy định hiện hành. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Trên cơ sở tổng số chỉ tiêu biên chế được giao, phối hợp với phòng  

Nội vụ  xây dựng Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2020 của toàn ngành đối với 

các trường: Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc phạm vi quản lý theo hướng dẫn, 

báo cáo Sở Nội vụ hàng năm theo quy định. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

Phối hợp với phòng Nội vụ trong việc triển khai thực hiện 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 để chi trả cho các đối tượng tinh giản biên chế; bố trí 

nguồn kinh phí cấp cho phòng Nội vụ và các cơ quan, đơn vị để tổ chức,  

triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

4. Các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường  

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến 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 định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của 

Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP 

ngày 31/8/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-

CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;  Thông tư 

liên tịch số 01/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của 

Chính phủ, Kế hoạch số 124-KH/TU ngày 22/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Kế hoạch số 6776/KH-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và 
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các nội dung của Kế hoạch này đến cán bộ, công chức, viên chức và lao động 

thuộc thẩm quyền quản lý. 

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội các cấp giải quyết chế độ chính sách cho 

các đối tượng tinh giản biên chế. 

Trên đây là Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2020 của UBND thành phố. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình 

thực hiện có khó khăn, vướng mắc, phản ánh về UBND thành phố (qua phòng 

Nội vụ) để xem xét, giải quyết./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ;   

- CT, các PCT; 

- CPVP; 
- Các phòng, ban, đơn vị; 

- UBND các xã, phường;. 
- Lưu: VT, NV. 

      

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Văn Long 
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