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Thgc hiÇn câc Nghi quyét ffEl nghi Trung uong 7 kh6a )ilI cûa Dâng

Hôi nghi làn thri bây, Ban Châp hành Trung ucmg Dang (kà6a XII) dâ ban
hanh 03 Nghi quyét: Nghi quyét sé ZO-NqnW vè 4p trung xây dpg dôi ngü crin
bô câc câp, nhât là câp chién lugc, dü ph,âm chât, nàng Içc và uy tin, ngang tâm
nhiêm vu; Nghi quyét sO ZZ-NqruW vè cai câch chinh sâch tièn lu<mg a6i voi cren

bQ, công chric, viên chüc, l1rc lugng vü trang và nguoi lao dQng tong doanh nghiêp;
Nghi quyét sô zt-Nqrrw vè câi câch chinh sâch bâo hiêm xâ hQi.

Quân triÇt sâu sâc câc chü truong, quan diêm chi <14o, muc tiêu, nhiÇm vU
cüa câc Nghi quyét trên; Ban Châp hanh Dang bQ tinh xây dlmg Chuong tinh
hành dQng thlrc hiÇn câc Nghi quyét ffçi nghi Trung uong 7 khôa XiI vôi nhüng
n§i dung chinh sau:

A- MUC DiCH, vÊU CÀU

- Câc câp üy, tô chüc dang, co quan, don vi và cân b§, dang viên qurin triêt
J,.

nghiêm tuc, sâu sàc câc Nghi quyêt; nhân thüc rô thgc tr4ng công tâc cân bô, vân
dè tièn luong và viÇc thlrc hiÇn chinh sâch bâo hiém xâ hQi hiÇn nay; nâm vüng
quan diêm, mgc tiêu, nhiÇm vq, giâi phâp nêu trong câc Nghi quyét aê tô chric thuc
hiÇn c6 hiÇu quâ.

- Xâc <tinh rô nhiÇm vu, trâch nhiÇm cU thê cüa timg tô chüc, câ nhân ngucri

drmg dàu trong hÇ th6ng chinh tri dè câc Nghi quyét duoc triên khai thuc hiên
th6ng nhât, tlèng bô; t4o chuyên bién tich cyc, m4nh më vè công tâc cânbQ, chinh
sâch tièn luong, chinh sâch bâo hiém xâ hQi, t4o dQng lqc dê nâng cao chât luong
b§ mây, ho4t dQng hiêu luc, hiÇu quâ, nâng cao nàng suât lao dQng.

- Câc câp üy, tô chüc <lang, lânh dao co quan, don vi truôc hét là nguoi dtmg
dàu càn cü câc Nghi quyét cüa Trung uong, Chuong trinh hành dQng cùa Tinh üy,
ttrânh giâ tinh hinh và yêu càu thUc té tai co quan, don vi minh aê chri dQng xây
dUng ké ho4ch hanh dQng cg thé, phù hçrp, toàn diÇn, cô trgng tâm, trgng diêm vôi
quyét tam chinh tri cao, nô lgc lôn, hanh ttQng quyét liçt, thgc hiÇn c6 hiÇu quâ; kip
thoi knâc phlrc nhüng bât cap phât sinh trong quâ trinh thUc hiên.

B- NQTDUNG
I- Tô chûc hgc t$p, quân triÇt ngh! quyét:

- Tô chüc HQi nghj toan tinh h9c tQp Nghi quyét bàng hinh thüc truyèn hinh
trpc tiép thông qua HQi nghi truc tuyén toàn qu6c quan triÇt, trién khai thUc hiÇn
câc Ngh! quyét ttqi nghi Trung ucrng 7 khoâ XII tô chirc vào ngùy 29/6/2018.
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- Xây dpg, thâo lu$n, thông qua và quan triÇt Chuong tdnh hanh dQng cüa

Tinh üy thuc hiên câc Nghi quyét ff6i nghi Trung uongT (khôa XII): Hoàn thành
trong thdng 7/2018.

i " ) ,,- Câc câp üy, tô chüc drâng trpc thuQc xây dpg kê hopch cp thê hôa câc

Nghi quyét cüa Trung uong, Chucmg trinh hanh dQng cüa tinh: Hoàn thùnh troilg
thdng 8/2018.

tr- Thgc hiÇn Nghi quyét s6 26-NQ/TW vè t$p trung xây dgng iIQi ngü
cân bQ câc câp, nhât là câp chién luo. c, dü phâm chât, nàng lgc và uy tin, ngang
tàm nhiÇm vg

1- Xây rlgng ké ho4ch tlào qo, bài duüng, lii tri, sÉp xép cân bQ ttê thr;c
hiÇn câc mgc tiêu:

- Dén nùm 2020: (1) phân dâu co bân hoan thành viêc bô tri Bi thu câp

huyÇn không là nguoi dla phucrng; khuyén khich bi5 tri Bi thu câp xâ không 1à

ngucri dia phuong; c6 it nhât 20% Chû tich UBND câp huyÇn không là nguùi dia
phucmg (2) Hoan thanh viÇc xây dtmg vi tri viÇc làm và rà soât, co câu l4i dQi ngü

,,.
can bQ, công chüc câc câp gàn v<ri kiÇn toan tô chric bQ mây tinh gpn, ho4t dQng

hiÇu lUc, hiÇu quâ.

- Dén ndm 2025: (l) Hoan thanh viêc bô ffi bi thu câp huyÇn không 1à nguài
dia phucrng, it n}Ât so!% chü tich UBND câp huyÇn không là nguùi dia phuong,
s}%bithu câp xâ không là nguùi dfa phuong; khuyén khich thgc hiÇn tlôi voi câc

chüc danh khâc;(2) Xây dpg d§i ngû cân bQ, công chüc câc câp dâp img tiêu
chuân chüc danh, vi tri viÇc làrm và khung nàng lgc theo quy d!nh.

- Dén nàm 2030: (l) Hoan thành viÇc bô tri Chü tich UBND câp huyÇn, Bi
thu câp xâ không là nguoi dia phuong và mô rQng câc dôi tugng khâc; tù 15-20%
cân bQ lânh tl4o, quâ,n lÿ câp tinh duôi 40 tuôi, û.r 25 - 35% c6 khâ nàng làm viÇc

môi truùng quôc té; tù 20-25% crân bô lânh tl4o chü chôt và üy viên ban thuông v9
câp huyÇn duôi 40 tuôi. D6i vcri crân bQ chuyên trâch câp xâ: 1OO%o cô trinh dô dai
hqc và duo. c chuân hôa uè t1i t,r6n chinh tri, nghiÇp vu, kÿ nàng công tâc. (2) Tÿ 1Ç

-A,Anü câp üy viên câc câp d4t tù 20-25%.

2- NhiÇm vg, giâi phâp

2.1. NhiQm vy, gidi phtip thrùng xuyên:
i , : ,,

Câc câp ùy, tô chüc dâng, co quan, don vi càn cri chüc nàng, nhiÇm vp,
quyèn h4n cüa minh t4p trung lânh d4o, chi d4o, tô chrîc thWc hiÇn tôt câc nhiÇm vq
thuùng xuyên sau:

- Tàng cuèrng qurin triêt, tuyên truyèn, nâng cao nhfn thüc, t4o sr,r tlàng
thufln trong toan dang bQ và nhân dân vè chü truong, mqc tiêu, nhiêm vU giài phâp
cüa Nghi quyét. Oôi mcri, nâng cao chât luong công tâc tuyên truyèn, nhân rQng

nhüng câch làm srâng tqo, hiÇu quâ, nhüng ttiên hinh tiên dén. Chü trqng giâo dgc
chinh tri tu tuông, tlpo tIüc, tOi s6ng cho dQi ngü cân bq, dang viên và thé hê trê.

- TQp trung lânh d4o, chi d4o trién khai dàng bQ, toan diÇn công tâc can bQ

dàng thài thuàng xuyên kiém tra, girlm sât thgc hiÇn cô hiÇu quâ công tac crân b§.
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Siét chat § tu4t, § cucrng, kiêm soât ch[t chë viÇc thgc hiÇn câc khâu cüa công
tâc cén bQ; xâc dinh rô trâch nhiÇm cüa tQp thê, câ nhân nhât là nguùi <timg dàu;

kip thoi khâc phgc, chân chinh nhüng han ché, bât câp, ngàn ch[n nhüng tiêu cgc
trong công tâc cân bq.

- Xây dr,mg dèng bQ, toan diÇn dQi ngü crin bô câc câp nhât là nguùi dimg
dàu câp üy, tô chric dâng. Cùng vôi viÇc sâp xép, kiÇn toan tô chüc bô méy cüa hê
thi5ng chinh tri tinh gçn, ho4t dông hiêu lgc, hiÇu quâ l<trân truong co câu, sâp xép
lai ttQi ngü crln bQ câc câp, câcngành theo vi tri viêc làm, khung nàng lgc, dâm bào
düng nguùi, düng viêc, giâm si5 luong, nâng cao chât luong, co câu hçrp 1ÿ; cu thê
h6a mgc tiêu, nhiÇm vu, giâi phâp tlôi vôi tung nhôm <tôi tuqng crin bô thuôc
quyèn quan lÿ. Thlrc hiÇn nghiêm quy dinh vè phân câp quan lÿ crân bQ dây manh

i^
phân câp trong công tâc quy ho4ch, bô nhiÇm, giôi thiêu can bô tmg cü. Chü trqng
nâng cao chât lugng bi thu câp üy, nguùi drmg dàu câc câp,nganh và dQi ngü can

L,
Do cap co so.

- Oôi mCi m4nh mê công tâc tuyên dgng, dânh giâ, sü dgng, dào t4o, bài
duông cân bô. ThUc hiÇn quy hoqch, luân chuyén, dièu dQng, bô *içm, giôi thiêu
cân bQ tmg cü dâm bâo ch{t chê, düng quy trinh, thir 4rc, phât huy dân chù không
Aé t9t ntrimg nguùi không ximg drâng, không bâo dâm tiêu chuân, nhimg nguùi
ch4y chüc, ch4y quyèn vào dôi ngü cân bO lânh dpo, quân lÿ câc câp. Xü lÿ kip
thài, nghiêm minh nhüng tô chüc, câ nhân lqi dung quyèn lqrc dè thuc hiÇn nhüng
hanh vi sai trâi trong công tâc crin bQ ho4c ûép tay cho ch4y chüc, ch3y quyèn.

--.:- Kiêm soât chët chê, sà,ng Isc kÿ, kip thùi thay thê nhüng nguoi nàng luc
h4n ché, uy tin thâp, không Ori sric khôe, cô sai ph4m, i.t O"g 

"nO 
tét"ntriçm f.ii f,At

thùi han bô nhiÇm, dén tuôi nghi hrru. Không Éy viêc bi5 tri, bô nhiêm, gi6i thiÇu

img cù, nâng ngpch dê thgc hiÇn ché dô, chinh sâch d6i voi crln bQ.

- Tàng cuôrng công tâc bâo vÇ chinh fri nôi bô; không xem xét quy ho4ch, bô
nhiÇm, gioi thiÇu trng cü di5i voi crân bQ vi ph4m tiêu chuân chinh tri hoéc khi chua cô

tét tuân vè tiêu chuân chinh tri.

- So két, tông két câc chi thf, nghi quyét, quy dinh, quy ché và nhüng chü

truong thi diém, mô hinh môi, câch làm hay, sâng t4o, hiÇu quâ vè công tric tô
chüc, cân bQ.

- Tàng cuùng chât luqng công tâc tham mrru, phi5i hqp chàt chê, hiÇu quâ

giüa câc co quan tham muu hong công tac can bQ và xây dpg dQi ngü crin bô, công

chüc theo chric nàng, nhiÇm ru cüa minh. Dây manh cii circhhanh chinh nhât là thü
tuc hành chinh, nâng cao chât lugrrg dQi ngü can bQ, công chüc nhât h nguoi drmg

dàu. Nâng cao chât luqng dôi ngü crin bô làm công tlc can bô dâp ung yêu càu,

nhiÇm vp trong thùi § môi.

- Thuc hiÇn nghiêm tuc, hiêu quâ câc nQi dung vè công üâc nhân sU dai hçi
dang bQ c6c câp nhiÇm § 2020-2025; bàu cû }DND câc câp, bàu cü Qu6c hôi
nhiÇm § 202l-2026 dâm bào düng muc tiêu, yêu càu.
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2.2- Nhi§m vqt cqt thé:

2.2.1- Ban cdn sqr ilông UBND tînh cltt dao dièu chinh, bô sung câc quy
dfih vè thi dua, khen thuong; hoan thiên chüc nàng, nhiêm vU và kiÇn toàn tô
chüc, bQ mây oûa câc ccr quan, tô chüc câc câp theo huông giâm dàu mtii, tr,intr

,l
chông chéo, nâng cao hiÇu lyc, hiÇu quâ ho4t dQng. Co câu, sàp xêp lAi dQi ngü cén

bQ câc câp, câc ngà,nh theo vi tri viÇc làm, khung nàng luc, bâo dâm düng nguùi,,, '.,düng viÇc, giâm sô lugng, nâng cao chât lugng, co câu hçrp lÿ. Diêu chinh, bô sung
quy dinh co ché, chinh sâch uu dâi dê thu hüt, trçng dpng nhân tài, tuyên chqn sinh

,1,
viên tôt nghiêp loai giôi, xuât sàc dào tao ô trong nuôc và nu6c ngoài, cân b§ khoa
hqc trê cô trién vqng t?o nguôn crin bô tru6c mât rrà lâu dài; xây dpg co ché,

chinh sâch phât hiÇn tài nàng, Uài auOng hoc sinh, sinh viên cô thành tich xuât sâc

Oê ttru nüt vè công tâc t?i tinh; thüc ttây thgc hiÇn viÇc d4y và hçc ngo4i ngü ttr
iôp 1. CU thê hôa và tô chric thqc hiQn nghiêm quy tlinh tiép nhQn, xü 1ÿ nhüng
phân ânh, kién nghi, khiéu n4i, tô câo cüa nhân dân. Tham muu rà soât, süa dôi
nghi quyét cüa HQi dàng nhân dân tinh cô liên quan tlén viÇc thsc hiên ché dô,
chinh sâch a6l voi crin bQ, công chûc, viên chüc nhât là chinh sâch vè ntrà ô, aât ô
theo hucnrg: chinh danh, công khai, minh b4ch (tkæ hen ht nùn 2018 h<nn thqh
ntun2019).

2.2.2- Ban Tô chthc Tînh ûy chü tri, ph6i hqp tham muu süa dôi bô sung
quy dinh phân câp quan lÿ can bQ, quy ché tô ntriçm, giôi thiÇu can bQ ung cü câp
phông, câp sô. Quy dinh tiêu chuân chüc danh, tiêu chi dânh giâ cérr. bQ gàn voi két
quâ thyc hiÇn nghi quyét, chuong trinh hành dQng cüa Tinh üy; thuc hiên ti5t ké
ho4ch dào tao bèi duüng crin b§, công chric gân voi tiêu chuân chüc danh, vi tri viêc
hm; tô chüc câc § thi tuyên dqng, nâng ng4ch cho ciin bQ, công chüc; xây d\mg ké
ho4ch luân chuyén, dièu dQng crin bQ gân voi fO tri Ui thu câp ùy câp huyÇn, chü tich
UBND câp huyÇn không 1à nguü dia phucmg. Quy dinh 

"è 
tfrâm quyèn và trâch

,À
nhiÇm cüa nguoi dtmg dâu câp üy, tô chüc Dâng, nguoi dimg dâu co quan, don vi
trong công tâc cénbô; tiép tuc rà soât cq ché chinh sach vè tô chric bQ mây và công
tâc crin bQ. Tham mtru vàn ban hucrng dân thUc hiên chù tuong thi diém nguü dimg
aau tua chon, gioi thiÇu can bQ trong quy hopch dê thgc hiÇn quy trinh bàu cü, bô
nhiÇm câp phô cüa minh; bi thu câp uÿ Cloi thiÇu dé bàu uÿ viên ban thuong w, bâo

.!. ^tlàm nguyên tàc t4p trung dân chü và chi.u tâch nhiÇm vê viÇc gioi thi§u cüa minh;
giao quyèn cho nguü ttrmg dàu bô nhiçm, gioi thiÇu img cù crân bQ trong quy hopch,
miên nhiêm AOi vsi câp truô,ng, phô câp du<ri tgc tiép và chiu ûrâch nhiêm vè quyét
dinh cüa minh. Tham muu rà soât, bô sung, süa dôi câc vàn ban chi d4o (huong dân,
quy dinh,..) cô liên quan dén crân bQ và công +âc cénbô bâo dâm dèng bQ, liên thông
trong hÇ thông chinh tri. Xây dgng quy dinh vè ché dô day và hqc 1ÿ luân chinh tri.
(thryc hiQn tu nàm 2018 hoàn thành nàm 2019).

Xây dgng ké ho4ch tô chirc câc lorp hqc ngo4i ngü cho crin b§, nhât là can
bQ nguèn, cân bQ trong quy hoach'- Dè rin nhân su dai hôi dang bq câc câp nhiÇm
kÿ 2020-202\ bàu cü IIDND câc câp, bàu cù Quôc hQi nhiÇm § 202l-2026
(Thuc hiên tù nàm 2019, hoàn thành chQm nhâ trong quÿ I ndm 2020).
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2.2.3- Ddng iîoàn HDND tinh, Ddng itoàn MTTQvà cdc ô chirc chïnh tr!
xd hQi tinh, Ban Thuùng vqr Tînh Doàn târg cuùng girâm sât viÇc thUc hiên Nghi

i,_ ,quyêt, câc vàn bân liên quan dên sàp xêp bQ mây và chinh sâch crin bô hên dia ban

tinh, thgc hiÇn giâm sât tô chric, câ nhân can bô và dâng viên; tich cqc ttrUc hiÇn

vai trô phan biên xâ hQi trong tham gia xây dqng <tQi ngü crin bQ, xây dpg co ché

chinh sâch cô liên quan. Nghiên cüu, xây drmg câch thüc Iây ÿ kién dânh giâ su
hài lông cùa nguoi dân dôi voi ttmg d6i tuqng crln bp lânh dgo, quân lÿ trong hê
thi5ng chinh tri. CU thé hôa và tô chric thgc hiÇn nghiêm quy dfnh tiép nhfn, xü lÿ
nhüng phan â'nh, kién nghj, khiéu n4i, t6 câo cüa nhân dân (thçc hiên nt nàm
2018).

2.2.4- Cdc huyQn, thành ûy brirn sât Nghi quyét cüa Ban Châp hành Trung
uong, Chuong trinh hanh dQng cüa Tinh ùy tô chüc qurin triÇt, triên khai, xây dpg
ké ho4ch thlrc hiÇn Nghi quyét phù ho,p vôi tinh hinh thuc tiên cùa itia phuong,
don vf minh. Thlrc hiÇn nghiêm câc nghi quyét, quyét dinh, quy dinh, vàn ban chi
d4o cùa Tinh üy vè công tâc céur bô. Thtrc hiÇn bi thu, ph6 bi thu, uÿ viên ban

,t
thuùng vr; và câp uÿ viên câp huyÇn dg sinh hoat dinh § hoac thuong § voi chi
bô khu dân cu; dàng viên công tâc t4i xâ, phuùng, tlü trân sinh ho4t ttang tai chi bô
khu dân cu; thlrc hiÇn bi thu câp üy <tèng thü 1à chü tich UBND xâ, phuèmg, thi
trân noi cô dièu kiÇn. Xây dr,mg ké ho4ch luân chuyén, dièu dQng crân bQ, công chüc
gàn voi bô ki bi thu câp xâ không là nguoi dia phuong; kà"Én khich thlrc hiên dôi
voi câc chirc danh i<hâc. Chi dao thlrc hiÇn nghiêm viÇc tiép dtu, déi thoai voi nhân

dân (thtrc hiên tù nàrn 2018).

2.2.5- Ûy ban Kiém tra Tinh b tharl muu xây dyng ké hoach kiém tra,
girLrn sât viÇc thgc hiên Nghi quyét cüa Ban Châp hanh Trung uong, Chuong trinh
hanh dQng cüa Tinh üy, câc q,ryét Ainn, quy dinh, két lu{n cüa Tinh üy vè công tâc
can bô; chü tri, ptrOi hçrp voi câc co quan liên quan tham muu rà soât, sùa dôi, bô
sung, hoà,n thiÇn câc vàn bân, quy ttinh cùa vè công tâc kiém tra, girLrn sât và xù lÿ
vi ph4m (thtrc hiên tùnàm 2018).

Chü tri, phOi hç,p tham mrru vè công tâc giài quyét don thu, khiéu n4i tô câo;

xü lÿ vi ph4m trong công tâc cânbQ Ghrc hiQn thràng xuyên)

2.2.6- Ban Tuyên gido Tinh ùy chü tri, phr5i hçrp voi câc co quan liên quan

tham muu Ban Thuùng vu Tinh üy tô chûc hgc tQp, quan triÇt, huong dân câc câp
üy, tô chric ttang dày m4nh công tâc tuyên truyèn, giâo dgc chinh ni, tu tuong, t4o

sy thông nhât nhânthüc và hanh il§ng hong Dang, sy dông thufn trong xâ hQi dê

thlrc hiÇn Ngh! quyét cüa Ban Châp hành Trung uong, chuong trinh, ké ho4ch cüa
Tinh üy (thwc hiên tù nàm 2018).

Eây manh công tâc tuyên truyèn, nhân rQng câc diên hinh tiên tién; phôi hç
tham muu xü lÿ và ngàn ch{n quan diém sai trâi, luân diÇu xuyên tac, chi5ng phâ

cùa câc thé luc thù dich, phàn tu xâu. Xây dung ké ho4ch hgc tflp, bôi duông 1ÿ

tuQn chinh tri và cêp nhft kién thüc môi cho dQi ngü cân bO nhât là crân bQ nguôn
câp tinh, câp huyÇn. (thqc hiQn thuàng xuyên).
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2.2.7- Ban Dâ.n v\n Tinh ûy tham muu cu thé hôa dé thUc hiÇn cô hiÇu quâ
co ché dân biéL dân bàn, dân làm, dân girim sât trong công tâc can bQ, xây drmg và
quan lÿ dQi ngü cénbQ (thqc hiên tù nàm 2018).

2.2.8- Ban NQi chinh TTnh fui chü ui, phi5i hç voi câc co quan liên quan tham
muu xay {mg ké ho4ch phông, ch6ng tham nhüng, tiêu cgc tong công tric crln bQ;

xây dpg dôi ngü cân bQ trong ngành nÇi chinh, tu phâp (thrc hie. n tùr nàm 20 I 8).

2.2.9- Vdn phàng Tïnh Éy chü tri phl5i hçrp câc ban Dâ,ng cüa Tinh üy cu thé
hôa và thyc hiÇn chü truong Thuùng tr.uc Tinh üy <Iinh kÿ dôi tho4i vôi công dân
(thuc hiên tùr nàm 2 0 I 8).

III- Thqc hiÇn Nghi quyét s6 27-NQ/TW vè câi câch chinh sâch tièn lucrng
A6i voi cân bQ, công chüc, viên chüc, lqc luqng vü trang và ngutri lao itQng trong
doanh nghiÇp

1- MBc tiêu

- Tâp trung dây manh câi câch hành chinh; dôi môi, sâp *ép tô chüc bq mây
cüa hÇ thiSng chinh tri tinh ggn, ho4t dgng hiÇu lgc, hiÇu qufu thuc hiên tinh gian
biên ché; aôi mOi hÇ thông tô chüc quân lÿ, nâng cao chât luqng và hiêu quâ ho4t
dQng cùa câc don vi sg nghiÇp công lQp. Thr,rc hiÇn ché aq aai ngÇ, khen thuông
ximg drâng theo nàng suât lao dQng, thành tich, sâng kién, sâng tao, t4o d§ng lgc
nâng cao chât lugng, hiÇu quâ công viÇc.

- Thyc hiên <tày dù, kip thùi câc chinh sâch tièn luong theo lô trinh quy dinh
cüa Chinh phù.

2- NhiÇm vg trgng tâm và trâch nhiÇm tô chric thgc hiQn

2.1- Cép fE, chinh quyèn cdc cép trong tînh tQp trung ldnh ilqo chi ilqo
thyc hiQn cdc nhiQm vU sau:

- Trién kàai thuc hiên kiÇn toan, sÉp xép tô chric bQ mây câc co quan, d<m vi
tong hÇ thi5ng chinh tri dâm bâo tinh ggn ho4t tlông hiêu lgc, hiÇu quâ theo chi d4o

cüa Trung uong và Chuong trinh hanh ttQng si5 54-CTrÆU ngày 31101/2018 cüa

Tinh üy vè thgc hiÇn câc Nghi quyét ft6i nghi Trung uong 6 kh6a XII cùa Dang.

- Xây dr,mg và hoàrn thiÇn danh mgc v! tri viÇc là,rn, ban mô tâ công viÇc, xâc

dinh co câu công chüc, viên chric, xâc dinh khung nàng lyc theo vi tri viÇc làm và
thUc hiÇn tinh gian biên ché theo câc quy dinh cüa Dâng, Nhà nuôc, cüa tinh. Trên

,( , . ,^,
co sô ilô, co câu lai dQi ngü crin bQ, công chüc, viên chüc dê thpc hiÇn trâ luong
theo vi tri viÇc làm, chüc danh và chüc vU lânh dao.

2.2- Ban cdn sç itông UBND tinh tQp trung chî ilgo thtgc hiQn:

- Chi d4o thuc hiÇn dèng bQ giâi phâp vè tài chinh, ngân sâch, nuôi duông
nguàn thu, dâm bâo tàng thu bèn vüng; thgc hiên dring quy dlnh cüa Trung uong
danlr khoang 50o/o tâng thu dç toân và70%o tàng thu thgc hiÇn cüa ngân sâch dia
phuong dè thgc hiÇn câi câch chinh sâch tièn luong. Tàng cuùng quân lÿ, nâng cao
hiÇu quâ chi ngân sâch nhà nuôc; tiép tgc thgc hiÇn tiét kiêm l0 % dU toan chi
thuong xuyên tàng thêm hàng nàm cho dén khi thUc hiên khorln quÿ tièn luong

,.(,
trên co sô biên chê dugc câp cô thâm quyên giao.
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- Sau khi Chinh phü ban hành hê thi5ng bang luong môi theo vi tri viÇc làrm,

chric danh và chüc vu lânh d4o thay thé bang luong hiên hành; Ban cân sg dang

UBND tinh tâp trung chi rlao thé ché hôa dê tô chrÎc thgc hiÇn trên dia ban tinh

dàm bâo dung quy d!nh.

- Tién hành dérth giâ, phân lo4i, xâc dlnh rô: don vi sg nghiÇp công lQp qt

dàm bào chi thuùng xuyên và chi dàu tu; don vi sU nghiÇp công lQp tr; ttâm bào chi

thuùng xuyên; <tonvi sW nghiÇp công lfp tr; itâm bâo mQt phân chi thuong xuyên;

don vi sr,r nghiêp công lQp do nhà nudc dàm bâo toan b0 chi thuùng xuyên, làT n co

sô cho viÇc UO tri va sü dgng quÿ tièn luong.

- Chi dao câc doanh nghiÇp nhà nuôc tién hanh rà soâ! sâp xép tô chirc bQ

mây, nguoi lao dQng dam bâo tinh gçn, hiêu quà; xâc dinh tièn lucrng và tièn thuông

dôivoiloanh nghiÇp nhà nuôc gân voi nàng suât lao dQng và hiÇu qua san xuât tintr
doanh. Thgc hiên giao khoan chi phi tièn luong, bao gàm câ tièn thuong ftong quÿ

Iuong gàn voi nhiêm vp, dièu kiÇn san 
"uât 

Unft doanh, tinh chât ho4t d§ng cüa

doanh nghiêp; ttmg buôc tién toi thgc hiÇn giao khorln nhiêm vu san xuât kinh doanh

gàn vôi két quà, hiÇu quâ quan 1ÿ và sü dpng vôn nhà nuôc cüa doanh nghi§p.

- Tgp trung trién khai thwc hiên kiên toan, sâp xép tô chrîc bQ mây câc co quan,

don vi theo yêu càu t4i Chuong üinh hành d§ng si5 54-CTr/TU ngày 31101/2018

cùa Tinh üy vè thlrc hiÇn câc Nghi quyét Hôi nghi Trung uong 6 kh6a )(II cüa
dâng; rà soât, sâp xép lai tô chüc, bQ mây cüa câc HQi xâ hôi, Hôi nghè nghiêp theo
huông thu g9n dàu m6i, tàr,g cuèrng kiêm nhiÇm, nâng cao hiÇu quâ ho4t dQng.

2.3- D,ùng iioàn HDND tînh tâng cuùng giâm sât viÇc thgc hiên Nghi quyét,
câc co ché, chinh sâch liên quan dén vân dè cài câch tièn luong tên dia bm tinh.

2.4- Mùt trQn Tô quiic và cdc tô chirc chïnh tr! - xd hfi tàng cuùng giâm
sât viêc thuc hiên sâp xép tô chric b§ mây, tinh gian biên ché, Aôi mol hê th6ng tô
chüc và quan lÿ Aôi voi don vf sq nghiÇp công lâp dê dam bâo viÇc thuc hiên câi
câch chinh sâch tièn luong d4t két quâ.

IV- Thr;c hiÇn Nghi quyét sô 28-NQÆW vè câi câch chinh sâch bâo hiêm
xâ hQi @ID{II).

l-Mgc tiêu

1.1. Mltc tiêu tông qudt

Cài câch chinh sâch BIDG{ aê S}XH thgc sç là mQt trp côt chinh cüa hê
thông an sinh xâ hQi, timg budc mô rQng vüng châc diÇn bao phù BID(H, huông
tôi mpc tiêu BID(H toan dân. Phât triên hÇ thi5ng BIDGI linh ho4t, da d4ng, da
tâng, hiÇn dai và h§i nhfp qur5c té theo nguyên tâc d6ng - huong, công bàng, binh
dàng, chia sê và bèn vüng. Nâng cao nàng lgc, hiÇu lUc, hiÇu quà quân lÿ nhà nuôc
và phât triên hÇ thông thgc hiÇn chinh sâch BID(H tinh ggn, chuyên nghiêp, hiên
d4i, tin cfy và minh bach.

Nâng cao nh4n thric, trâch nhiÇm và sg lânh d4o cüa câc câp üy Dang, vai
trà quân tÿ cüa nhà nuôc, sg phiSi hqp cüa câc ngành, câc câp dê thpc hiên ti5t
chinh sâch phâp luft ,rè BfDc{, dàm bâo quyèn lqi cho nguoi tham gia và thu
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huong chinh sâch bâo hiém xâ hQi, ngàn chan ki.p thùi tinh trgng trôn dông, chiém
dung, ng dgng và l4m dqng quÿ BÉD(H.

1.2 Myc tiêu cqt thé:
phân dâu <l4t duo. c câc chi tiêu Ngh! quyét Zt dâ dè ra, cp thé:

-:- Giai cloqn dên ndm 202l:

. Phân dâu tlpt khoang 35Yo h4c lugng lao dQng trong dô tuôi tham gia bâo
hiêm xâ hôi, trong d6 nông dân và lao ttQng knu v.uc phi 

"rrint 
tt,i" ttram lia uao

hiém xâ h§i tu nguyên chiém khoang .loÂlvc luqng lao dQng trong ilô tuôi; khoang
28Yo lu.c lugng lao ilQng trong dô tuôi tham gia bâo hiém thât nghiêp; cô khoang
45% sô nguü-sau dô tuôi nghi huu dugc hucmg luong htru, bâo hiém xâ hôi hàng
thring và trS cap huu tri xâ hQi; ti lÇ giao dlch ttiÇn ru dqt 100%;thuc hiên dich vU
công tryc tuyén müc dô 4; giâm sô già giao dich giüa co quan bâo hiém xâ hQi voi
doanh nghiÇp dat mirc ASEAN 4; chi sô tlanh giâ mric dQ hài lông cüa nguü tham
gia bâo hiém xâ hÇi d?t müc 80%.

- Giai doqn dén nàm 2025:
phân ttâu d4t khoang 45Yo lgc lugng lao <l§ng trong dO tuôi tham gia bâo

hiêm xâ hÇi, trong dô nông dân và lao dQng khu v.uc phi chinh thüc tham gia bâo
hiêm xâ hQi t.u nguyÇn chiém khoang 2,5Yo llc luong lao dông trong dô tuôi;
khoang 35Yo hyc luong lao ttQng trong dô tuôi tham gia bâo hiém thât nghiÇp; cô
khoang 55% sô ngucri sau ttQ tuôi nghi huu duoc huông luong huu, bâo hiêm xâ
hôi hàng thang và trg câp huu tri xâ hôi; chi s6 Aann giâ mrîc tlQ hài lông cüa nguùi
tham gia bâo hiêm xâ h§i d4t mûc 85%.

- Giai dosn dén ndm 2030:
phân dâu dpt khoang 600Â lvc lugng lao <tQng trong dô tuôi tham gia bâo

hiêm xâ hôi, trong d6 nông dân và lao tlQng khu v.uc phi chinh thüc tham gia bâo

hiêm xâ h§i tr; nguyÇn chiém khoang 5oÂlvc lugng lao dQng trong <10 tuôi; khoang
45oÂVc lugng lao dQng trong dO tuôi tham gia bâo hiêm thât nghiêp; khoang 60%
st5 nguài sau dô tuôi nghi huu duo. c huôrng luong huu, bâo hiêm xâ hQi hàng thâng
và trg câp huu tri xâ hQi; chi sô dânh giâ müc dQ hài lông cüa nguùi tham gia bâo

hiêm xâ hôi dat muc 90oÂ.

2. NhiÇm vg trgng tâm và trâch nhiQm tô chrfrc thr;c hiÇn

2.1- Cdc ciip rigt ildng tdng cuùng tuyên truyèn, qudn triQt, nâng cao nhQn

thûc vè ch[nh stich BHXH; ldnh itgo, chî tlgo mô rQng il6i tryng tham gia
BHXH

- Tàng cuùng lânh dpo, chi dao công trlc thông tin, tuyên truyèn; Aôi mOi nQi

dung, hinh thüc tuyên truyèn, ptrô Uién chinh sâch, phâp luflt vè SfüH dê crin bQ,

dang viên và nhân dân nhât h khu v.uc nông thôn, lao dQng khu v.uc phi chinh thüc
hiêu rô sg cân thiét, lgi ich, vai trô, ÿ nghia cüa câc chinh sâch BFD(H và nhirng
nQi dung co bân cüa câi câch chinh sâch BtD«{ ai5i voi bâo dâm an sinh xâ hQi, an

ninh chinh t4, trât tp, an toàn xâ hôi, tao str dàng thuQn, thông nhât trong thgc hiÇn

chinh sâch BIDG{. Phât hiÇn và biêu duong kip thoi câc <Ifa phuong, don vi, tô
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chüc, doanh nghiêp thUc hiên tiit, dàng thài xù lÿ nghiêm câc dcm vi và câ nhân vi
pham chinh sâch phâp luft vè BIDG{.

- Thuc hiên câc giâi phâp dèng bô, quyét liÇt nhàm mô rQng di5i tugng tham
gia BIDGI; càn cü tinh hinh thyc té, câp üy dang, chinh quyèn xây dpg ké ho4ch qr
thé tlryc hiÇn lQ tinh thgc hiÇn BIDGI cho mgi nguoi lao tlQng.

2.2. Ban cdn sç ilâng UBND tinh chî tlgo nông cao hiQu lyc, hi|u qud
quôn lÿ nhà nuôc vè nnXru

- Tô chüc triên khai ki.p thoi, <tày itü câc chü truqng cüa Dâng, chinh sâch,
phâp lu{t cùa Nhà nuôc vè BID(H, dàm bâo thuc thi cô hiÇu quâ.

- Tàng cuùng thlrc hiÇn câc nhiÇm W, giâ,i phâp câi thiên môi truong kinh
doanh, nâng cao nàng lyc c4nh tranh dê câc doanh nghiêp duy tri san xuât tintr
doanh, dâm bâo viÇc làm ôn dhh cho nguü lao dQng nhàrn duy ni di5i tugng tham
gia BIDGI bèn vüng.

- Tàng cuùng sp ph6i hçrp chflt chê, ki.p thài giüa co quan quan lÿ nhà nuôc
và co quan Bào hiêm xâ hôi trong viÇc thlrc hiên chinh sâch BFDGI, phât hiÇn và
kip thü xü lÿ nhüng khô khàn, vuông mÉc phât sinh.

- Tàng cuùng công ülc pniSi hçrp, chia sé, tét nôi drông tin, dü liÇu gifta câc
co quan: Sô Ké ho4ch và Eàu tu, Sô Tài chinh, Cgc thué, Sô Lao dQng - Thu<rng

binh và Xâ hôi vôi Bâo hiêm xâ hôi tinh dê nâng cao hiÇu quâ quan Iÿ tti5i tuqng
tham gia bào hiêm xâ h§i và thUc thi chinh sâch bâo hiêm xâ hQi. Chü trqng quan

lÿ tôt dôi tuqng dông và tham gia BTDGI tir co sô. Cung c6 và Ëng cuèrng quan Iÿ

Quÿ BFD{H bào dâm thu, chi hiÇu quâ và an toàn theo quy <Iinh cüa phâp luQt.

Xem xét viÇc giao chi tiêu phât triên dtii tuqng tham gia BIDGI tong chi tiêu phât

triên kinh té - xâ h§i cua dia phuong.

- Dây mqnh công tâc thanh ta, kièm tra, giâm sât viÇc châp hanh phâp lu4t
vè slDcl; kip thoi phât hiÇn và xü lÿ nghiêm câc hành vi vi ph4m cüa câc don vi,
doanh nghiÇp, chü sri dqng lao ttÇng, nhât là câc hanh vi tôn dông, ng d6ng
BfDcI và câc hành vi tiêu cyc, gian lQn Oê huong ché dO, truc tgi BIIC{ theo quy

dinh cüa ph6p lu$t.

- Chri trgng tuyên truyèn thông tin vè quyèn lgi và nghia vq di5i voi nguùi
tham gia BID(H, theo nguyên tâc c6 dông, c6 huong, quyèn lqi tuong img vôi
nghia vu, c6 sg chia sé giüa câc thanh viên, bâo dâm công bàng và bèn vÉng cüa

hÇ thông BFDGI. Qua dô nguùi dân nâng cao ÿ thüc trâch nhiÇm cüa minh eiii vOl

viÇc tg bào dâm an sinh cho bân thân.

- Trên co sô dièu kiÇn kinh té, xâ hôi cüa tinh, tham muu, dè xuât chinh sâch

hô trq phù hqp tu ngân sâch cüa tinh cho nông dân, nguü nghèo, nguoi c6 thu
nhQp thâp, nguùi cô hoàn cfurh khô khàn, lao d§ng khu v.uc phi chinh thüc, nguoi
cao tuôi không cô luong huu trong viÇc d6ng và huông câc ché dç nf»m gOp

phân gia tàng d§ bao phü cùa BTDGI trên dia ban tinh.

- oôi voi chinh sâch BHTN, không chi chri trqng câc gîài phâp xü lÿ hQu

quâ thông qua viÇc chi trà trg câp thât nghiÇp, dào t4o ttâp rmg yêu càu cüa công
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viÇc moi, giôi thiÇu viêc làm mà cân chü ÿ thoâ ttâng ttén câc giài phâp phông
ngtra, giârn thiéu tinh trang thât nghiêp thông qua viÇc hô trq aoanh nghiêp duy tri
san xuât kinh doanh, bâo tlâm viÇc làm ôn dlnh cho nguoi lao dQng.

- Chi d4o Bâo hiêm xâ hôi tinh tâp trung thr,rc hiÇn tôt câc yêu càu:

+ Eây manh câi câch thü tqc hàurh chinh, thUc hiên dich vu công tryc tuyén
müc dQ 4 tr:ê.ntât câ câc linh vuc BIDG{, BHTN; hiÇn ttpi h6a quan lÿ B}DGI, âp

dqrng công nghÇ và phuong phâp quan 1ÿ tiên tién trong tô chüc thlrc hiÇn BID(H,
BHTN dâm bâo nhanh, chinh xâc, kip thd. Eàng thoi ngàn ch{n tinh tr4ng gian
lân, tgc lgi chinh sâch BÉDGI, BHTN.

+ Triên khai c6 hiÇu quà câc chinh sâch BHTN, phât huy dày dü câc chüc
nàng cüa BHTN, bào dâm BHTN thyc sr,r là công cr,r quân tri thi truong lao dQng.

+ Phât trién hÇ thông, m4ng luoi BIDGI chuyên nghiêp, hiên dai, hÇi nhQp,

huong toi sW hài lông cüa tô chüc, câ nhân tham gia BFDC{, BHTN; dép tpc kiÇn
to.an sâp xép tinh gqn bO mây tô chûc thçc hiÇn chinh sâch BIDGI tu câp tinh dén
câp huyÇn. Nâng cao nàng lqc chuyên môn và d4o düc nghè nehiÇp cho <tQi ngü
crin bQ, công chrlc, viên chric ngành BTDGI câc câp dé thgc hiçn c6 hiÇu quâ câc

ché dô, chinh sâch BIDGI tlâp img yêu càu nhiêm vu ngày cang tàng.

+ Nâng cao chât lugng phuc vg và công tâc quân lÿ nhà nuôc vè BHXH
thông qua câc giài phâp nhu: Aôi mOi phuong thric ho4t ttQng theo huông phgc vg
chi trâ nhanh chông, kip thoi, bâo dâm quyèn lqi nguoi tham gia; xây dpg, phât
nièn hÇ th6ng BIDGI t4i dia phuong dàng bQ v6i phât triên câc dich vu xâ hQi, dâp
img ngày cang tiit hon nhu càu cùa nhân dân; mô rQng hê thông dai lÿ d6ng và chi
trà, t4o dièu kiÇn thuên lqi nhât cho m9i nguü tham gia; dièu chinh tièn luong và
câc chinh sâch khâc cho cân bQ, câc tl4i lÿ trong hÇ thông cüa BIDGI <tâm bâo phât
huy vai trô, hiÇu quâ ho4t dQng.

+ TànB cucmg phi5i hç vôi câc co quan thông tân, bâo chi trong công tâc
tuyên truyèn, phô Uién, nâng cao nhên thüc cho nguùi dân vè câc chü truoTrg, co
ché, chinh sâch BIDGI.

2.3. Tdng cwùng vai trà ldnh ilgo cira Ddng, phdt huy vai trà cûa nhân
dân, Mfit trSn Tô qu6c và cdc ô chûc chinh tr! - xd hQi

- Câc câp üy ttang thuùng xuyên quan tâm lânh d4o, chi d4o tô chüc thuc
hiÇn chinh sâch BID(H theo dring dinh huong xâ hôi chü nghîa, dàc biÇt trong phât
triên <tôi tugng tham gia BIDGI và tuân thü câc quy <linh cùa phâp luQt vè BID(H.

- Dang doan IDND tinh tàng cuong girlm sât viÇc thçc hiÇn Nghi quyét, câc
chinh sâch Bâo hiêm xâ hQi hên ttia ban tinh.

- Phât huy vai trô cüa Mét trên Tô quôc Viêt Nam, câc tô chric chinh tri - xâ
hQi và nhân dân trong giâm sât, phan biÇn xâ hQi, tô chüc tuyên truyèn, vfn dQng
nhân dân thlrc hiên tôt chinh sâch, phâp luQt vè gtUCt.

- Câc doanh nghiêp, nguùi lao dQng và nguùi dân c6 quyèn khiéu nai, hoàc
knôi kiÇn co quan quan 1ÿ nhà nuôc và co quan quan lÿ Quÿ bâo hiém xâ hQi néu
phât hiÇn cô sai ph4m trong thuc hiên chinh sâch vè B[D(H.
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C. TÔ CITTIC TIilI. C HIT,N

1. Câc huyÇn üy, thành üy, ban crin sy dâ,ng, dang doàn càn cri tinh hinh
thUc té cüa dia phuong, don vixây dgng ké ho4ch thçc hiÇn Chuong ftinh hành
dQng cùa Tinh üy thsc hiÇn câc Nghi quyét ftçi nghf lân thü 7, Ban Châp hanh
Trung uong khôa XII dam bâo chât luqng, hiÇu quà. Tô chric HQi nghi quân tiÇt
Chuong tinh hanh dQng cüa Tinh üy, fién knai ké hoach thUc hiên cüa <Ion vi minh
dam bâo chât lugng, hi§u quâ.

2. Ban Tô chüc Tinh üy chü ti, phi5i hçrp, huong dân câc co quan liên quan xây
dr,mg ké hoach, dè rân dé fién khai câc nQi dung thuc hiên Nghi quyét sii 26NQÆW
,è t4p t ung xây dpg ttQi ngu crin bQ câc câp, nhât h câp chién lu-o. c, dü phâm chât,

nàng lyc và uy tin, ngang tàm nhiêm vu dam bâo theo yêu càu, üén <Iô tIè ra
3. Ban Can sg ilang Üy ban nhân dân tinh xây dpg ké ho4ch nièn khai th1rc

hiÇn chuong trinh hanh tlQng cüa Tinh üy thUc hiÇn câc Nghf q,ryét U6i ngh! lân
thri 7 Ban châp hanh Trung uong Dang kh6a XII, chi d4o câc don vi niên khai thgc
hiÇn c6 hiêu quâ Chuong hinh hanh <lQng cüa Tinh üy.

4. Vàn phông Tinh üy phi5i hçrp câc ban Dang cüa Tinh üy theo dôi, kiém
tra, dôn dôc viêc thgc hiÇn Chuong trinh hanh d§ng cüa Tinh üy, dinh kÿ bâo câo

két quâ thyc hiÇn vè Ban Thuèmg vu Tinh üy, Ban Châp hanh Dang bQ tinh./.

Noi nbâo: T/IVITINHIry
Bi TI{LT

yên Einh Khang

- Ban Bi thu TW Dang,l
- Vàn phông TW Eàlirg,l @ê btio ctio)
^, -À- uac oong cru rmnuyvlen,

- Câc Ban can su dàng, Dang doan,
- Câc sô, ban, ngành, doan thê tinh,
- Câc huyÇn, thành uÿ, dâng uÿ tr.uc thu§c,
- Vàn phông Tinh uÿ:
+ Lânh tl4o Vàn phông,
+ Phông Tông hçrp,
+ Luu VT.
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