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KẾ HOẠCH 
Thực hiện 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 và Quyết định 
số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

 Thực hiện Kế hoạch số 1704/KH-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh về 
Thực hiện 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 và Quyết định số 
2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Trường Cao đẳng nghề 
tỉnh Bình Thuận xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:  

 I. Mục đích, yêu cầu 

 1. Quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu 
lại đội ngũ viên chức theo các quy định của Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 
17/4/2015 của Bộ Chính trị; Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của 
Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 
10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

 2. Nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức của Trường. 

 3. Rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo đúng chức năng, nhiệm vụ 
của Trường.  

 II. Nội dung thực hiện 

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục 

Tiếp tục triển khai cho viên chức, người lao động học tập, quán triệt sâu kỹ 
các văn bản: 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; Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy 

- Tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trường theo điều 
lệ đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 
11/6/2012, Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 và chiến lược phát triển 
Trường giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 123/QĐ-TCĐN ngày 31/3/2016. 
Đồng thời rà soát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thuộc Trường không để xảy ra 
tình trạng chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. 

- Đổi mới lề lối, phương thức làm việc theo Quy chế làm việc của Trường 
nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác cải cách hành chính và phù hợp với tình hình 
thực tiễn của Trường. 

- Từng bước thực hiện lộ trình chuyển đổi 10% số lượng viên chức sang cơ 
chế tự chủ, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách bằng trả lương từ nguồn thu sự 
nghiệp. 
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3. Về tinh giản biên chế 

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc tinh giản biên chế viên chức theo Nghị định 
số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ gắn với Đề án tinh giản biên 
chế của Trường giai đoạn 2015-2021 (Đến năm 2021, về cơ bản không tăng biên 
chế so với biên chế được giao năm 2015). Trường hợp thành lập đơn vị mới hoặc 
được giao thêm nhiệm vụ (Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật) thì cân đối, 
điều chỉnh nhân sự trong tổng số biên chế hiện có. 

- Thực hiện tốt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021, phấn đấu đến 
năm 2021 tinh giản biên chế tối thiểu 10% biên chế được giao năm 2015. 

- Xác định vị trí việc làm để làm căn cứ xác định biên chế phù hợp với chức 
năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. 

- Rà soát trình độ đào tạo, năng lực của viên chức để có kế hoạch sắp xếp, 
bố trí, sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ. Có biện pháp đồng 
bộ để tinh giản biên chế đối với những viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, 
không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không đạt yêu cầu nhiệm vụ, không đạt yêu cầu 
tiêu chuẩn về năng lực, trình độ đào tạo, sức khỏe, những người dôi dư do sắp xếp 
lại tổ chức bộ máy, những người dôi dư do cơ cấu lại viên chức theo vị trí việc 
làm. 

- Thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách nghỉ hưu đối với viên chức theo 
quy định của pháp luật. 

- Tổ chức thực hiện và tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc triển 
khai thực hiện tinh giản biên chế, thực hiện chế độ, chính sách nghỉ hưu đúng tuổi 
đối với viên chức bảo đảm đúng quy định, chế độ chính sách và mục tiêu đề ra. 

 4. Xây dựng cơ cấu đội ngũ viên chức 

 - Tập trung rà soát, đánh giá, cơ cấu lại đội ngũ viên chức theo ngạch, chức 
danh nghề nghiệp và trình độ đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo 
cơ cấu hợp lý. 

 - Thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật đối với 
viên chức theo quy định pháp luật. Việc đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật 
viên chức phải theo các tiêu chí cụ thể, gắn với chất lượng, hiệu quả công việc; 
đồng thời thực hiện nghiêm việc xử lý viên chức có hành vi vi phạm pháp luật, đạo 
đức nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. 

 - Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng viên chức 
theo kế hoạch hàng năm. 

 5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý biên chế 

 - Tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của 
Chính phủ về vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập. 

 - Đổi mới cơ chế đánh giá, phân loại viên chức theo hướng dẫn của tỉnh. 

 - Thực hiện tốt các hướng dẫn liên quan về quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 
viên chức quản lý theo tiêu chuẩn, điều kiện và kết quả công tác. 
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 - Đổi mới và nâng cáo chất lượng công tác bồi dưỡng viên chức gắn với tiêu 
chuẩn chức danh. 

 III. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị 

- Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản hướng 
dẫn của Trung ương về chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ viên 
chức, người lao động. 

- Tổ chức thực hiện Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 đã được 
phê duyệt; thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại; khen thưởng, kỷ luật; đào 
tạo, bồi dưỡng viên chức hàng năm. 

- Phối hợp với Phòng Tài vụ tham mưu lập danh sách đối tượng tinh giản 
biên chế và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế trình các cấp phê duyệt theo thẩm 
quyền định kỳ 6 tháng 1 lần theo quy định; 

- Báo cáo hàng năm về tình hình thực hiện việc tinh giản biên chế tại Trường 
gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính theo quy định. 

2. Phòng Tài vụ 

- Phối hợp Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị lập kinh phí thực hiện tinh 
giản biên chế của Trường theo định kỳ 6 tháng 1 lần (khi có viên chức thuộc đối 
tượng tinh giản); 

- Tổng hợp, báo cáo, lập dự toán kinh phí giải quyết chế độ cho các đối 
tượng tinh giản biên chế theo quy định. 

3. Các đơn vị thuộc Trường 

- Có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến để viên chức, người lao động hiểu 
sâu kỹ, thông suốt và thực hiện chủ trương về tinh giản biên chế. 

- Phối hợp với các phòng liên quan trong việc tổ chức thực hiện các nội 
dung nêu tại kế hoạch này. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện 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 và Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính 
phủ, đề nghị các đơn vị liên quan căn cứ Kế hoạch này để triển khai thực hiện. 
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản 
ánh kịp thời về Trường (qua Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị) để xem xét, giải 
quyết./. 

Nơi nhận:                         HIỆU TRƯỞNG 
- Các Phó Hiệu trưởng; 
- Các đơn vị thuộc Trường; 
- Lưu: VT, TCHCQT (Thuy). 
 

                 Nguyễn Thanh Tâm 
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