
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT 

Việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã  

giai đoạn 2019 - 2021  

(gửi kèm Công văn số:        /BNV-CQĐP ngày       /      /2021 của Bộ Nội vụ) 

-------------- 

 Thực hiện Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của 

Chính phủ về sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 

2021, Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) … ..... báo cáo tình hình và kết quả 

thực hiện thực với các nội dung như sau:  

I. VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

1. Công tác tổ chức quán triệt, triển khai của cấp ủy đảng, chính quyền 

các cấp về nội dung Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 

và nhân dân; 

2. Việc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, cơ quan thông tin truyền 

thông tuyên truyền về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa 

bàn. 

3. Về ban hành kế hoạch của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (phân công 

nhiệm vụ, thời gian hoàn thành) xây dựng Đề án trình cấp có thẩm quyền xem 

xét, quyết định; việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp 

huyện, cấp xã; các hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và giải quyết những 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết. 

4. Việc triển khai xây dựng Đề án và tổ chức thực hiện các quy trình, 

thủ tục, lập hồ sơ Đề án; tổ chức thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính 

theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

5. Ban hành các quy định, hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc 

thực hiện Đề án và ban hành các chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, 

người lao động dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính theo thẩm quyền của 

chính quyền địa phương.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Kết quả thực hiện việc sắp xếp:  

a) Hiện trạng các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trước khi thực 

hiện sắp xếp. 

b) Kết quả các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của địa phương sau 

khi tổ chức thực hiện sắp xếp. 
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2. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy ở cấp huyện, cấp xã mới hình 

thành sau sắp xếp. 

a) Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 

- Đối với cấp ủy đảng.  

- Đối với bộ máy chính quyền địa phương.  

- Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội. 

b) Kiện toàn tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị ngành dọc đối 

với các đơn vị hành chính cấp huyện mới hình thành.  

c) Kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp ở đơn vị hành chính 

cấp huyện mới hình thành.  

3. Kết quả bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ chính sách đối với đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động: 

a) Đối với đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp huyện 

- Tổng số cán bộ, công chức sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp huyện.  

- Bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp huyện và bố trí số lượng cấp 

phó theo quy định. 

- Tiến hành bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách đối với số 

cán bộ, công chức ở đơn vị hành chính cấp huyện dôi dư (bố trí, sắp xếp đến 

đơn vị hành chính cấp huyện còn thiếu; tiếp nhận, bố trí làm công chức cấp 

huyện; tuyển dụng làm công chức cấp huyện; thực hiện nghỉ hưu và tinh 

giản…) và số lượng tạm thời đang bố trí vượt quy định, lộ trình bố trí thời 

gian tới để bảo đảm đúng quy định.  

- Đối với viên chức, người lao động làm việc tại các đơn vị sự nghiệp 

b) Đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã  

- Tổng số cán bộ, công chức cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã. 

- Thực hiện bố trí số lượng theo quy định; 

- Tiến hành bố trí, sắp xếp đối với số cán bộ, công chức cấp xã dôi dư 

(thực hiện điều động đến đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn thiếu; 

tuyển dụng làm công chức cấp huyện; tuyển dụng làm viên chức đơn vị sự 

nghiệp; thực hiện nghỉ hưu và tinh giản…) và số lượng tạm thời đang bố trí 

vượt quy định, lộ trình bố trí thời gian tới để bảo đảm đúng quy định. 
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c) Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ 

dân phố 

- Thực hiện bố trí số lượng theo quy định của HĐND cấp tỉnh. 

- Số lượng người hoạt động không chuyên trách dôi dư. 

- Chính sách, chế độ hỗ trợ đối với người dôi dư. 

4. Về sử dụng cơ sở vật chất, trụ sở làm việc 

5. Về việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho người dân, doanh nghiệp và 

tổ chức trên địa bàn. 

6.  Về kinh phí thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 

a) Kinh phí ổn định tổ chức và hoạt động của đơn vị hành chính mới; 

chuyển đổi các loại giấy tờ cho nhân dân… 

b) Kinh phí giải quyết chế độ, chính sách và hỗ trợ cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động dôi dư do sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo 

quy định của Chính phủ và của HĐND cấp tỉnh. 

c) Kinh phí hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp 

xếp ĐVHC cấp xã. 

7. Giảm chi ngân sách do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính 

a) Giảm chi lương, phụ cấp. 

b) Giảm chi phí hành chính. 

c) Chi khác.  

III. ĐÁNH GIÁ 

1. Kết quả đạt được 

2. Tồn tại và hạn chế 

3. Khó khăn, vướng mắc 

4. Nguyên nhân của tồn tại và hạn chế 

5. Các bài học kinh nghiệm  

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật.  

2. Về thời gian và lộ trình thực hiện trong thời gian tới  

3. Kinh phí, ngân sách 
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4. Kiến nghị về giải quyết phân công, bố trí, sắp xếp và chế độ, chính 

sách đối với cán bộ, công chức dôi dư.  

5. Các đề xuất, kiến nghị khác (nếu có).  

 

Nơi nhận:                                             TM.UBND TỈNH (THÀNH PHỐ) 

          CHỦ TỊCH 
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