SAO Y;Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
;23.11.2021 09:12

UY BAN NBAN DAN
TiINH BA R!A-VUNG TAU
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CQNG HOA xA HO! CHIJ NGHIA VIET NAM
Doe lap - Tir do - Hanh phñc
Ba Rja — Ving Tàu, ngày49 tháng 4 nàm 2021

KE HOACH
Thirc hin khâu dt phá v cong tác sp xêp t chfrc, kiin toàn các co' quan
hành chInh nhà ntr&c thuc tinh cüa Ban can siy dãng UBND tinh
nhim k 2020 — 2025
- Cn cüNghj quyt s 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 nm 2017 cüa Ban Chp
hành Trung ucrngDâng khóa XII ye Mt so van dê tiêp tiic dôi mth, sp xêp to chüc
b may cüa h thông chinh trj tinh gun, hoat dng hiu 1ITC, hiu qua;
- Can cilNghj quyt s 10/NQ-CP ngày 03 thang 02 närn 2918 cüa ChInh phü
ye Chuang trinh hành dng cüa Chinh phü thrc hin Nghi. quyêt so 1 8-NQ/TW, ngày
25 tháng 10 11am 2017 cüa Ban Chap hành Trung uong Dãng khóa XII ye Mt so vn
dê tip tiic dOi mOi, s.p xep to ch(rc bO may cüa h thng chInh trj tinh gun, hoat dng
hiu 1rc, hiu qua;
- Can ci'rNghj djnh s 107/2020/ND-CP ngày 14 tháng 9 näm 2020 cüa ChInh
phU sCra dôi, bô sung rnt so diêu cüa Nghj djnh so 24/20141ND-CP ngày 04 tháng 4
näm 2014 quy djnh to chCrc các co quan chuyên mOn thuc UBND tinh, thành phô
trirc thuc trung uang ye sap xêp to chcrc hO may cüa các co quan hàrjh chfnh nhà
nirâc thuOc tinh;
- Can cilrNghj djnh S6 108/2020/ND-CP ngày 14 tháng 9 näm 2020 cüa Chmnh
phil sCra doi, ho sung mOt so dieu cña Nghj djnh so 37/20141NE)-CP ngày 05 tháng 5
näm 2014 quy djnh tO chiirc các co quan chuyên mOn thuOc UBND các huyn, thj xã,
thành ph thuOc tinh;
- Can cCr Chuong trmnh hành d)ng s 19-CTr/TU, ngày 19 tháng 03 nàm 2018
cüa Ban Chap hành Bang bO tinh thirc hin Nghj quyêt so 18-NQ/TW, ngày25 tháng
10 näm 2017 cila Ban Chap hành Trung uong Bang khóa XII ye MOt so van dê tiêp
tiic di mói, sap xêp tO chüc hO may cña h thông chInh trj tiuh gun, boat dng hiu
1irc, hiu qua;
Thirc hin Thông báo Kt 1un s 2344-TB/B CSD ngày 29 tháng 6 näm 2021
cUa Ban can 51r dáng Uy ban nhân dan tinh tai buôi hçp nghe báo cáo khâu dOt phá
nhim k 2020 - 2025 cüa Ban can sir dãng Uy ban nhân dan tinh;
IJy ban nhân dan tinE ban hành K hoach thçrc hin khâu dt phá v cong tác
sp xp t chile, kin toàn các co quan hành chInh nhà nixâc thuOc tinE cüa Ban can
sr dâng UBND tinh nhim kS' 2020 — 2025 vOi nhttng nOi dung nht.r sau:
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A. MIEJC DICH, YEU CAU
I. Mic dIch
1. Tip tic thc hin vic rà soãt, sap xp, ti chüc b may cüa các ci quan
hành chmnh nhà mrâc thuc tirih Ba Rja - VUng Tàu theo dung quy djnh cüa phap 1ut,
báo dam tinh gçrn, hot dng hiu l?c, hiu qua và phü hçip vOi dc diem tinh hinh
cUa dja phircing.
2. Bâo dam các Co quan hành chInh nhà nuOc thuc tinh thirc hin dy dü chüc
näng, nhim vi quân l nhà nixâc da nganh, da linh vrc, dông thñ Co sir thông nhât,
thông suôt trong cong tác quán 1 tr Trung mng den co sty.
II. Yen cu
1. Barn sat Chtxcing trinh hành dng s 19-CTr/TU ngày 19 tháng 3 näm 2018
cüa Ban chap hành Dãng b tinh ye thirc hin Nghj quyêt so i 8-NQ/TW, ngày 25
tháng 10 näm 2017 cüa Ban Chap hành Trung hang Dãng khóa XII ye Mt sO van dê
tip tiic di mth, sap xp tO chüc b may ciia h thông chInh frj tinh gun, hoat dng
hiu lirc, hiu qua.
2. Vic s&p xp co cau th chirc b may cüa các cci quan hành chInh nhà nirOc
thuc tinh Ba Ra — Vüng Tàu:
- Các Ca quan chuyên mon thuc UBND tiuh (gçi chung là sâ) và ca quan
chuyên mon thuc UBND các huyn, thj xã, thành phô (gçi chung là PhOng chuyên
môn) duçrc thirc hin theo dung quy djnh ti Nghi, djnh so 1 07/20201ND-CP ngày 14
tháng 9 nárn 2020 cüa Chinh phü sua dôi, ho sung mOt so diêu cüa Nghj djnh sO
24120141ND-CP ngày 04 thang 4 näm 2014 quy djnh to chIrc các co quan chuyên
mon thuc UBND tinh, thành phô tri,rc thuc trung hong; Nghj dinh so 108/2020/NDCP ngày 14 tháng 9 näm 2020 cüa Chinli phu sua dOi, bô sung mt so diêu cUa Nghj
djnh so 37/2014/NE-CP ngày 05 tháng 5 nàrn 2014 quy dlnh to churc các co quan
chuyên mon thuc IJBND các huyn, thj xà, thành phô thuc tinh.
- Vic sap xp co cau th chüc b may, b trI s hrqng cap phó cüa Ban Quãn
l các khu cong nghip tinh dugc thrc hin theo quy djnh ti Ng djnh s6
82/2018/ND-CP ngày 22 tháng5 närn 2018 cüa Chinh phU quy djiih ye quán l' khu
cOng nghip và khu kinh tê (Dieu 65); d báo then gian thirc hin nhu quy djnh dôi
vi các s.
3. Gn viec sap xp t chuc b may vâi tinh giãn biên ch& co cauii, nâng cao
chat hrng dOi ngU can b, cong chüc.
kin toàn th chüc hO may các co quan hành chInh nhà niiâc là n1iim
vi tr9ng tarn, thhring xuyen, phãi dixçic thi,rc hin nghiem tCtc, dOng hO và toân din,
dam báo cong khai, dan chü, On djnh, dãp üng yêu can trixâc mat vã lâu dài.
4. sap xp,

5. Tmg cap, timg nganh, nhat là ngui dthig du phãi ci,i th hOa yjéc lãnh do,
chi dto thirc hin sat vói tinh hinh thc tiên cüa lirng ca quan, to chirc và dja phirong;
chU dng to chirc thc hin các nhirn vi, giai pháp mOt cách dOng hO, toàn din, có
trc)ng tam, trçng diem sir nO 1irc, quyet tam cao, hành dng quyet ha, hiu qua.
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B. NHIIM V11 C1J THE
I. Tip tic quán trit các chü tru'o'ng cüa Dãng, quy djnh cüa nhà ntrO'c ye
sap xêp, kiin toàn co' câu to chtI'c cüa các co quan hành chInh nhà nithc thuc
tinh giai doan 2020 - 2025 theo hu*ng tinh gun, hott dng hiu hyc, hiu qua:
1. Các si và UBND các huyn, th xã, thành ph (gQi chung là UBND cap
huyn) báo cáo cap üy cüng cap ban hành các Nghj quyêt quán trit các ni dung cüa
Nghj quyêt so 1 8-NQ/TW cüa Ban Chap hành Trung uang Dàng khóa XII và Chuang
trInh hành dông so i 9-CTr/TU cüa Tinh üy Ba Rja — Vüng Tàu, Nghj djnh so
107/20201ND-CP, Nghi dnh so 108/2020/ND-CP cña ChInh phü và các quy dnh
pháp 1ut hin hành ye cong tác sp xp, kin toàn các co' quan hành chinh nba nuc
tó'i toàn the di ngü can b, cong chirc, viên chrc và ngui lao dng thuc thâm quyên
quán 1.
2. Giárn dc các sO, UBND cp huyên ban hành chixo'ng trInh, kê hoach cii the,
sat thrc dê thirc hin có hiu qua Kê hoach nay.
II. Thrc hin vic rà soát, sp xp, kin toàn to chuic b may, bô trI so
hrçrng cap phó cüa các so' và các co quan trtrc thuc so':
1. Vic thrc hin chirc näng, nhirn vu, quyên han cüa các sâ:
a) ThuOng xuyên rà soát vic thirc hin chirc näng, nhim vii nhtm phát hin
nh&ng chông chép, trCing lap, bO sot hoc bat hgp 1 tai các quy djnh hin hành trong
linh virc quãn 1 nhà nu'ic ye ngành, 1mb vrc, kiên nghj UBND tinh xem xét diêu
chinh theo thâm quyên hoc kiên nghj ChInh phü và các B ngành Trung uang diêu
chinh kjp thO'i.
- ThOi gian t1c hin: Cong vic thixO'ng xuyên.
b) Kjp thai dir tháo Quyt djnh quy dnh cii th chüc näng, nhirn vi1, quyn
han và co' câu to chrc cüa sO' mlnh, chi cic, ban thuc sO (nêu co) thông qua S Ni
vi trinh UBND tinh quyêt djnh.
- Thi gian thrc hin: Khi B quãn 1' ngành ban hành Thông tu hung dan
chirc näng, nhirn vi, quyên han theo ngành, linh vrc thuc pham vi quãn lr.
2. Thuc hin rà soát sp xp, t chüc lai các t chüc thuc co câu to chic cüa
s khOng dáp ü'ng các tieu chI tai Khoãn 3, Diêu 1 Nghj djnh so 107/2020/ND-CP.
Các s can cr các tiêu chI tai Khoàn 3, Diêu 1 Nghj dnh s 107/2020/ND-CP
quy dinh ye: phông, chi cic, ban thuc co' cáu to chrc cüa sâ; phOng thuc co cáu chi
cue, ban; to chirc nào khOng áp irng tieu chI tren chü dng xay drng phuong an sap
xêp, to chrc li thông qua SO' Ni yii, trinh UBND tinh quyet djnh.
- Thñ gian hoàn thành: Qu' 1/2022.
3. Viêc sp xp cac s däc thu theo tai Diu 9, Nghj djnh so 107/2020/ND-CP:
Các co quan: SO' Ngoai vi, SO' Du lich, Ban Dan tc rà soát, dOi chiêu các tieu
chI t?i Khoán 10 Dieu 1, Nghj dinh sO 107/2020/ND-CP, quy dnh ye s dc thü, d
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xu.t, kin nghj vic t ch(rc, sAp xp thông qua Sâ Ni vit trInh UBND tinh dé trmnh
Ban Can sr dãng UBND tinh, xin kiên chi dao cüa Ban Thithng vt Tinh üy.
- Thii gian hoàn thành: Tnrâc Qu 11/2022.
4. B tn s liiqng Phó Giám dc sâ theo quy djnh ti Khoãn 4, Diu 1 Nghj
dinh so 107/2020/ND-CP:
- Sâ Ni vit chU trI pMi hcip các s&, can cr s hrçmg Phó Giám dc sâ duqc
quy djnh, xây dirng phuxmg an phân bô so luqng Phó Giám dôc các sâ trInh UBND
tinh quyêt djnh.
- Th?yi gian hoân thành: Qur 1/2022.
5. B trI s hrqng Phó Trixâng phông thuc sâ, Phó Clii cic truO'ng, Phó TruO'ng
ban thuc sâ; PhO tnrâng phOng thuc chi ciic, ban:
Các sO rà soát, b trj ditng s luçmg Phó Tnrâng phOng, Phó Chi ciic tming,
Phó Tnràng ban thuc sâ; Phó Tnrông phông thuc chi cçtc, ban (neu co) theo quy
djnh tai Khoán 4, Diêu 1 Nghj djnh so i 07/2020/ND-CP cüa ChInh phü.
- Thai gian hoãn thành: Qu 1/2022.
III. Thtic hin vic rà soát, sAp xp, kin toàn to chfrc b may, bô trI s
1uçrng cap phó các phông chuyên mon cap huyn:
1. fMi vâi vic thçrc hin chirc näng, nhim v11, quyn li?n cüa UBND cap
liuyn:
a) Thithng xuyên rà soát vic thirc hin chiirc näng, nhim vi,i nhAm phát hin
nhfing chông chép, trüng lap, hO sot ho.c bat hçip 1 tai các quy djnh hin hành trong
linh virc quãn 1 nhâ nuac ye ngành, linh vrc tai dja phucing, kiên nghj UBND tinh
xem xét diêu chinh theo thâm quyên ho.c kiên nghj Chinh phü và các BO ngành Trung
ircmg diêu chinh kjp thai.
- Thai gian thçrc hin: Cong vic thixang xuyen.
b) Quy dinh chirc näng, nhim vi, quyn han, co cAu t chüc phông chuyên
mon phii hçip vOi huàng dan cüa b quãn 1' ngành, linh vrc và các van ban khác cO
lien quan.
- Thai gian hoàn thành: Khi Bô quán 1 ngành ban hành Thông tix hixOng dn
chCrc näng, nhim vi1, quyên hn theo ngành, linh virc thuc phm vi quãn 1.
2. UBND cAp huyn can c1r quy djnh t?i Nghj djnh s 108/2020/ND-CP, trInh
HDND ctXng cap xem xét, quyêt djnh vic thành 1p hoc không thành 1p va kin
toàn tO chic các phOng chuyên mon cho phü hçp vói yêu câu quail nhà nixac a dja
phumg, bão dam không tang so krng phOng khi thrc hin Nghj djnh 1 08/2020/NecP.
- Thai gian thirc hin: Näm 2022.
3. Bi trI sé 1ung cAp Phó các phOng chuyên mon cAp huyn:
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UBND cp huyn Quyt djnh ci th s lixcing PhO Tmng phông cUa ttrng
phông chuyên mon theo quy djnh ti Khoan 3 Diëu 1 Nghj djnh so i 08/20201ND-CP.
- Thai gian hoàn thành: nàm 2022.
4. Các dja phucing (thành pM Ba Rja, thj xã Phil M, các huyn: Long Din,
Dat Do, Châu Düc, Xuyên Mc, Con Dáo) dã thirc hin thI diem hçp nhât Van phOng
HDND và UBND vài Van phông cap üy cüng cap, thi diem hqp nhât PhOng Ni vii
Dat DO vOi Ban To chrc Huyn üy Dat DO theo Kêt 1utn so 34-KL/TW ngày 07 tháng
8 nàm 2018 cüa Bô ChInh tn ye thrc hin mt so mô hinh thI diem theo Nghj quyêt
so 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 näm 2017 tiên hành tong kêt vic thijc hin thI diem
khi Thung trrc Tinh üy có van ban chi dao.
C. TO CHUC THVC HIN
1. Giám dc các sâ, Chü tjch UBND cp huyn Co trách nhim xây dirng K
hoach, Dé an cii the dê trInh cci quan có thâm quyên quyêt djnh.
2. Trách nhiêm cüa Giám dc Sâ Nôi vi1:
- Ph6i hcp vâi các sâ, Chü tjch UBND c.p huyn và các cci quan cO lien quan
hrning dan, theo dOi, don dôc vic triên khai thirc hin Kê hoach nay.
- Tip tiic tham muu, d xut UBND tinh chi dao, trin khai thirc hin kjp thyi
các quy djnh cUa ChInh phü, Bô quán l ngành lien quan den chüc näng, nhim vi
sap xêp, kién toàn cac cci quan hãnh chInh nhà nrnfic thuc tinh trong giai doan tiêp
theo
- Can cü kt qua thirc hin các nhim vii nêu trên, tham mini Ban Can sr dáng
UBND tinh, Uy ban nhân dan tinh dánh giá, xêp loai kêt qua cong tác hang näm và
Ca nhim k' dôi vi ngithi dung dâu cci quan, dm vi, da phircing.
Trong qua trInh thrc hin, nu có khó khàn, viiàng mac, d nghj các cci quan,
dcin vj, dja phixcing phãn ánh ye UBND tinh (thông qua Sâ Ni vii) xem xét, chi dao
kjp thai.!.
Noinhçln:
- TTr TU, TTr HDND tinh (b/c);
- Ban can sr dâng UBND tinh;
- Ban To chirc Tinh üy;
- Van phông Tinh üy;
- Van phông DDBQH&HDND tinh;
- Chü tjch, các PCT UBND tinh;
- Các So, Ban, ngành thuc tinh;
- TTr Huyn, Thj, Thành üy;
- UBND các huyn, th xà, thành pho;
-Luu: VT,S
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