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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện tinh giản biên chế năm 2018 
 
 

 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO  

1. Đối với việc ban hành kế hoạch 

Xác định việc tinh giản biên chế là nhiệm vụ trong tâm trong công tác cải 

cách hành chính, Sở đã ban hành Kế hoạch số 113/KH-STTTT ngày 28/12/2017 về 

tinh giảm biên chế năm 2018 làm căn cứ tổ chức thực hiện. 

2. Về công tức tuyên truyền 

 Cấp ủy, Lãnh đạo sở chủ trọng công tác tuyên truyền, trong năm 2018 

thường xuyên chỉ đạo các Chi  bộ, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực 

hiện công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách tinh giảm biên chế như: Tổ 

chức triển  khai quán triệt 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; Thông tư Liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC, ngày 14/4/2015 của 

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, 

ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Kế hoạch số 

1266/KH-UBND, ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh Hà Nam triển khai thực hiện 

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh 

giản biên chế; đặc biệt là Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về đẩy  mạnh thực hiện chủ chương tinh giảm biên chế đến toàn thể cán 

bộ công chức, viên chức và người lao động hợp đồng không xác nhận thuộc Sở 

hiểu, nẵm rõ nội dung. 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Đối với công tác rà soát chức năng, nhiệm vụ 

Căn cứ Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của 

UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam; Quyết định số 

18/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi 

điểm a, khoản 2, điều 3 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 

2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
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và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam, Sở Thông tin và 

Truyền thông có 04 phòng và một đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Sở thường xuyên tổ 

chức, rà soát kiện toàn theo đúng quy định. 

- Các phòng gồm có: 

+ Văn phòng; 

+ Thanh tra Sở; 

+ Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin; 

+ Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản. 

- Đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nam 

2. Về kiện toàn tổ chức bộ máy 

Thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh (tại văn 

bản số 1234/UBND-NC ngày 16/5/2017 của Văn phòng UBND tỉnh), năm 2017 

Sở Thông tin và Truyền thông đã sáp nhập 01 phòng và giải thể 01 phòng.  

3. Về thực hiện tinh giản biên chế 

-  Năm 2017, tổng số biên chế được giao: 40 chỉ tiêu trong đó: 

+ Biên chế công chức: 22; 04 Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68. 

+ Biên chế sự nghiệp: 14. 

-  Đến năm 2018, giảm 01 chỉ tiêu công chức, 01 chỉ tiêu viên chức (còn 38 

chỉ tiêu) trong đó: 

+ Biên chế công chức: 21; 04 Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68. 

+ Biên chế sự nghiệp: 13. 

- Số biên chế hiện có mặt: 

+ Hành chính: 18 công chức. 

+ Sự nghiệp: 12 viên chức và 01 hợp đồng. 

- Hợp đồng lao động thỏa thuận những công việc theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP: 04 người. 

Như vậy năm 2018, tổng số tinh giản biên chế 01 công chức, 01 viên chức, 

đạt 100% kế hoạch đã đề ra. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG. 

Việc triển khai thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị 

02/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế được Sở 

nghiêm túc triển khai thực hiện. 
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Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện việc tinh giản biên chế năm 2018, Sở 

Thông tin và Truyền thông trân trọng báo cáo./. 
 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Tuấn 
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