
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /HD-SNV Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2022 

HƯỚNG DẪN 

Xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, 

biên chế của các cơ quan, đơn vị giai đoạn 2022-2025 

 

Thực hiện kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng Ban chỉ đạo tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của các Sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của 

các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 tại Thông 

báo 443/TB-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh; 

Để có cơ sở xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của tỉnh giai 

đoạn 2022-2025, Sở Nội vụ hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố (sau đây gọi 

chung là cơ quan, đơn vị) triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT ĐƯỢC GIAI ĐOẠN 2022-2025 

1. Về tổ chức bộ máy 

- Giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021.  

2. Về biên chế  

- Giảm 5% biên chế công chức so với năm 2021; 

- Giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với 

năm 2021. 

II. XÂY DỰNG ĐỀ ÁN SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ 

GIAI ĐOẠN 2022-2025 

1. Các cơ quan, đơn vị rà soát, sắp xếp các phòng ban, đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc thẩm quyền quản lý để xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, biên 

chế giai đoạn 2022-2025 đảm bảo thực hiện được các mục tiêu tại mục I nêu 

trên ( có Đề án mẫu gửi kèm), cụ thể như sau: 

1.1. Đối với các cơ quan, tổ chức hành chính: 

- Tiếp tục rà soát sắp xếp tổ chức bên trong, số lượng cấp phó các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện đảm bảo theo quy định tại 

Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP. 

- Nghiên cứu phương án giải thể Chi cục và chuyển thành phòng chuyên 

môn thuộc Sở đối với các Chi cục có tối thiểu 12 biên chế và không có đơn vị 

trực thuộc. 
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1.2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập 

- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập chưa đảm bảo số người làm việc 

theo quy định tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP: Đề xuất giải pháp thực hiện để 

đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP. 

- Đề xuất sáp nhập, hợp nhất các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương 

đồng hoặc đề xuất sáp nhập, hợp nhất các đơn vị trực thuộc thuộc thẩm quyền 

quản lý với các đơn vị sự nghiệp thuộc các cơ quan, đơn vị khác quản lý;  

- Đề xuất giải thể đối với những đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động 

không hiệu quả.  

2. Thời gian hoàn thành việc xây dựng Đề án 

- Các cơ quan, đơn vị hoàn thành việc xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ 

máy, biên chế giai đoạn 2022-2025 gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/9/2022 để 

tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo của tỉnh. 

- Lưu ý: Đề án trước khi khi ban hành gửi Sở Nội vụ phải được thông qua tập 

thể lãnh đạo Sở (đối với các Sở, ban, ngành) và Ban Chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy, 

biên chế (đối với UBND các huyện, thành phố). 

III. ĐỊNH HƯỚNG PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP ĐỐI VỚI MỘT SỐ CƠ 

QUAN, ĐƠN VỊ 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  

- Đề xuất giải thể Chi cục và chuyển thành phòng chuyên môn thuộc Sở đối 

với một số Chi cục thuộc thẩm quyền quản lý; 

- Đối với Chi cục kiểm lâm: Rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, biên chế 

của Chi cục kiểm lâm tỉnh, Hạt kiểm lâm các huyện, thành phố tương ứng với 

diện tích rừng; Nghiên cứu đề xuất thành lập Hạt Kiểm lâm liên huyện. 

- Đối với Chi cục Chăn nuôi - Thú Y; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật: Xác định lại nhu cầu biên chế công chức; Đề xuất phương án xử lý đối với 

số lượng người làm việc hiện có tại Chi cục. 

2. Sở Y tế  

- Đề xuất giải thể và chuyển thành phòng chuyên môn thuộc Sở đối với Chi 

cục An toàn vệ sinh thực phẩm; chi cục Dân số KHHGĐ. 

- Rà soát sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy, xác định nhu cầu số lượng 

người làm việc của Trường Cao đẳng Y tế theo hiệu quả hoạt động, số lượng 

học sinh tuyển sinh hàng năm. 

- Sắp xếp lại các Trạm Y tế xã theo hướng nơi đã có cơ sở y tế trên địa bàn 

cấp xã thì có thể không thành lập Trạm y tế xã. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Tổ chức lại các cơ sở giáo dục gắn với nâng cao chất lượng giáo dục; rà 



3 

  

soát sắp xếp điều chỉnh quy mô lớp học; cơ cấu lại đội ngũ giáo viên đối với các 

trường thuộc thẩm quyền quản lý.  

- Rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy, xác định nhu cầu số lượng 

người làm việc của Trường Cao đẳng sư phạm theo chức năng nhiệm vụ, hiệu 

quả hoạt động, số lượng học sinh tuyển sinh hàng năm. 

4. Sở Giao thông vận tải 

Xác định lại nhu cầu biên chế công chức tại Thanh tra giao thông; đề xuất 

phương án xử lý đối với số lượng người làm việc hiện có tại Thanh tra giao 

thông. 

5. UBND các huyện, thành phố 

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện 

theo đúng quy định tại Nghị định số 108/2020/NĐ-CP. 

- Rà soát đề xuất phương án xử lý đối với các đơn vị sự nghiệp công lập 

chưa đảm bảo số người làm việc theo quy định tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP.  

- Tổ chức lại các cơ sở giáo dục gắn với nâng cao chất lượng giáo dục; rà 

soát sắp xếp điều chỉnh quy mô lớp học; cơ cấu lại đội ngũ giáo viên; thành lập 

trường liên cấp, liên xã; thu gọn lại các điểm trường trên nguyên tắc thuận lợi 

cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.   

Trên đây là Hướng dẫn xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế 

của các cơ quan, đơn vị giai đoạn 2022-2025; trong quá trình thực hiện nếu có 

vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, 

hướng dẫn bổ sung hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./. 
 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh; 

- Các ĐVSN công lập trực thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở NV; 

- Văn phòng Sở; 

- Phòng TCBC&CCHC; 

- Website Sở NV; 

- Lưu: VT, TCBC (LTMH). 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Hiền 
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