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V/v bố trí, sắp xếp cán bộ,  
công chức cấp xã  

  

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Ngày 29/8/2019, UBND đã ban hành Đề án số 08/ĐA-UBND về sắp xếp 
các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 tỉnh Lạng 
Sơn; việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã gắn với thực hiện tinh giản 
biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để tinh gọn tổ chức 
bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của hệ 
thống chính trị cơ sở, giảm chi phí hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh. 

Sau khi xem xét nội dung công văn số 1266/UBND-NV ngày 
18/10/2019 của UBND huyện Lộc Bình về việc xin ý kiến bố trí sắp xếp đối 
với cán bộ, công chức cấp xã và Tờ trình số 489/TTr-SNV ngày 06/11/2019 
của Sở Nội vụ về việc bố trí, sắp xếp đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư 
do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và do thực hiện Đề án bố trí công an 
chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã; để chủ động trong triển khai 
thực hiện,  UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu UBND các huyện, thành phố triển 
khai việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cấp xã như sau: 

1. Về sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã 

Trên cơ sở Đề án số 08/ĐA-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh về 
sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 tỉnh 
Lạng Sơn, Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh 
phê duyệt Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an 
xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và thực trạng về đội ngũ cán bộ, công chức cấp 
xã, UBND cấp huyện khẩn trương thực hiện sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán 
bộ, công chức cấp xã trên địa bàn, cụ thể: 

a) Rà soát, đánh giá cán bộ, công chức tại các xã, thị trấn thực hiện sắp 
xếp để có phương án cụ thể đối với từng trường hợp điều động, bố trí, tuyển 
dụng sang cơ quan, đơn vị khác nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn; 

b) Thực hiện chính sách tinh giản biên chế, nghỉ hưu, thôi việc theo quy 
định đối với các trường hợp được đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ, 
không đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ...; 

c) Việc triển khai sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã 
phải thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định và thẩm quyền; 

Song song với việc triển khai sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công 
chức cấp xã (kể cả sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại các 
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đơn vị hành chính mới sau sắp xếp), UBND cấp huyện tăng cường tuyên 
truyền, quán triệt, cung cấp thông tin đầy đủ về chế độ, chính sách đối với cán 
bộ, công chức; về sự chủ trương, cần thiết trong việc sắp xếp các đơn vị hành 
chính cấp xã tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng 
lớp Nhân dân trên địa bàn để nắm, triển khai thực hiện, từ đó tạo sự thống 
nhất cao trong nhận thức và hành động. 

2. Về sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại các đơn 
vị hành chính mới sau khi sắp xếp 

Ngay sau khi có Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp 
xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Lạng Sơn có hiệu lực thi hành, UBND cấp 
huyện phối hợp, báo cáo với cấp ủy cùng cấp để chỉ đạo, thực hiện sắp xếp, 
kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo đúng các phương án và tiến 
độ cụ thể đối với từng đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành đã được phê 
duyệt theo Đề án số 08/ĐA-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh về sắp 
xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 tỉnh Lạng 
Sơn; 

Đối với một số trường hợp cụ thể, việc sắp xếp, kiện toàn như sau: 

a) Về việc bố trí tăng thêm Phó bí thư Đảng uỷ: 

UBND cấp huyện tham mưu cấp ủy cùng cấp thực hiện bố trí, kiện toàn 
Phó bí thư Đảng ủy tại các xã, thị trấn mới hình thành sau sắp xếp theo đúng 
phương án bố trí, sắp xếp đã được phê duyệt theo Đề án số 08/ĐA-UBND 
ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, 
cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 tỉnh Lạng Sơn. 

Trong trường hợp cần thiết, có thể bố trí số lượng Phó bí thư nhiều hơn 
quy định theo Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ 
chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị 
về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng (Khoản 3 mục III), nhưng số lượng Phó bí thư không quá số lượng 
trong danh sách Bí thư, Phó bí thư của các xã, thị trấn trước khi sắp xếp (trừ 
các đồng chí đến tuổi nghỉ hưu, nghỉ công tác hoặc chuyển công tác khác) và 
thời gian được bố trí số lượng Phó bí thư nhiều hơn theo quy định được thực 
hiện kể từ ngày có Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp 
xếp đơn vị hành chính cấp xã có hiệu lực thi hành cho đến thời điểm tổ chức 
đại hội đảng bộ xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 theo Kế hoạch số 112-
KH/TU, ngày 16/7/2019 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về Đại hội đảng bộ các cấp 
tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch cụ thể 
của Huyện uỷ. 

Việc bố trí số lượng Phó bí thư nhiều hơn theo quy định do cấp ủy cấp 
trên trực tiếp xem xét, quyết định sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản 
của Sở Nội vụ. 

b) Về bố trí tăng thêm Phó Chủ tịch HĐND xã, thị trấn: 
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Điều 32, Điều 67 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 
19/6/2015 quy định về cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân xã, thị trấn: 
“Thường trực Hội đồng nhân dân xã, thị trấn gồm Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 
xã, thị trấn là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách”. 

Do vậy, ngoài chức danh Chủ tịch HĐND (cơ cấu Bí thư kiêm nhiệm) 
các xã, thị trấn mới hình thành sau sắp xếp bố trí 01 Phó Chủ tịch HĐND 
chuyên trách, số lượng không vượt quá định mức biên chế được giao. 

c) Về tăng thêm Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn tại các đơn vị hành 
chính cấp xã loại II, loại III: 

Điều 34, Điều 69 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, 
quy định về cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn: “Ủy ban nhân 
dân xã, thị trấn loại I có không quá hai Phó Chủ tịch; xã, thị trấn loại II và 
loại III có một Phó Chủ tịch” 

Do vậy, đối với các đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp đạt 
các tiêu chí quy định là xã, thị trấn loại I được bố trí 02 Phó Chủ tịch, các xã, 
thị trấn loại II, loại III chỉ được bố trí 01 Phó Chủ tịch. 

d) Về bố trí, sắp xếp các chức danh cán bộ cấp xã dôi dư sang các chức 
danh công chức cấp xã: 

Sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự lâm thời theo Luật, Điều lệ 
của các tổ chức và hướng dẫn của cấp trên tại các xã, thị trấn mới hình thành 
sau sắp xếp, các trường hợp cán bộ cấp xã dôi dư, không được tiếp tục bầu 
giữ các chức danh cán bộ cấp xã ở đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp 
được xem xét tiếp nhận, tuyển dụng không qua thi, bố trí vào các vị trí việc 
làm khác hoặc thực hiện chính sách tinh giản biên chế, nghỉ hưu, thôi việc 
theo các phương án sau, cụ thể: 

- Tuyển dụng, điều động sang cơ quan, đơn vị khác nếu đáp ứng đủ điều 
kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm tại cơ quan, đơn vị dự kiến được tuyển 
dụng, điều động, trong chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc được giao; 

- Nếu đáp ứng điều kiện về trình độ, chuyên ngành đào tạo các chức 
danh công chức chuyên môn cấp xã (trừ chức danh Chỉ huy trưởng quân sự và 
Trưởng Công an xã): Tiếp nhận, bố trí vào các chức danh công chức chuyên 
môn tại xã, thị trấn mới sau sắp xếp (có thể vượt định mức số lượng các chức 
danh theo quy định) và thực hiện tinh giản biên chế trong thời gian 05 năm 
theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 của Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14; 

- Trong trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tuyển 
dụng, điều động sang cơ quan, đơn vị khác hoặc tiếp nhận, bố trí vào các chức 
danh công chức chuyên môn cấp xã: UBND cấp huyện thực hiện chế độ tinh 
giản biên chế, nghỉ hưu, thôi việc hoặc bố trí cấp phó các tổ chức chính trị - 
xã hội ở cấp xã (các chức danh không chuyên trách) theo quy định. 
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đ) Về bố trí công chức Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng quân sự dôi dư 
sang chức danh công chức khác: 

Công chức Chỉ huy trưởng quân sự, Trưởng Công an cấp xã dôi dư được 
xem xét để bố trí, chuyển sang các chức danh công chức cấp xã khác nếu đáp 
ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh công chức tại các vị trí việc làm 
mới theo quy định hiện hành, cụ thể: 

- Dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính: Có thể bố trí vượt định mức số 
lượng các chức danh theo quy định và thực hiện tinh giản biên chế trong thời 
gian 05 năm theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 của Nghị quyết 
653/2019/UBTVQH14. 

- Dôi dư do thực hiện Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các 
chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021: Thực hiện bố 
trí trong định mức số lượng các chức danh theo quy định. 

Căn cứ thẩm quyền về tuyển dụng, sử dụng và quản lý, UBND cấp 
huyện thực hiện sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn 
phạm vi quản lý theo đúng phương án, tiến độ đã được phê duyệt theo Đề án 
số 08/ĐA-UBND. 

3. Về việc bố trí công chức cấp xã dôi dư tại các xã, thị trấn thực 
hiện sắp xếp sang các xã, thị trấn không thực hiện sắp xếp đơn vị hành 
chính 

Theo quy định, việc bố trí các chức danh công chức cấp xã tại các đơn vị 
hành chính cấp xã không thực hiện sắp xếp phải đảm bảo thực hiện đúng cơ 
cấu, số lượng theo quy định; không thực hiện điều động công chức cấp xã (là 
đối tượng dôi dư đang tiếp tục được bố trí các chức danh công chức chuyên 
môn tại các xã, thị trấn mới sau sắp xếp để thực hiện tinh giản biên chế trong 
thời gian 05 năm theo quy định) sang các xã, thị trấn khác nếu không nằm 
trong định mức, số lượng biên chế được phê duyệt. 

Trong trường hợp cần thiết, UBND huyện thực hiện quyết định cử biệt 
phái theo quy định pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức để 
tăng cường cho các xã, thị trấn khác trong thời gian nhất định. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố thống nhất 
thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Tỉnh uỷ; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
- Sở Nội vụ; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
các phòng NC, TH, KGVX, TT THCB; 
- Lưu: VT, NC(HXĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

 
Dương Xuân Huyên 
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