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Kính gửi: - Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, 

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, 

- Các sở, ban, ngành và tương đương, 

- Các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 

 

 

Thực hiện Thông báo kết luận số 16-TB/TW, ngày 07/7/2022 của Bộ Chính 

trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp 

ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Thông báo kết luận số 16-TB/TW, 

ngày 07/7/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị 

quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào tình hình thực hiện hợp 

nhất các cơ quan chuyên môn cấp huyện trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua và 

yêu cầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, báo cáo, đề 

xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc thực hiện hợp nhất các cơ 

quan chuyên môn của ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh phù hợp với điều kiện 

của tỉnh.  

3. Các huyện ủy, thành ủy: 

3.1. Tạm dừng thực hiện thí điểm các mô hình sau:  

- Trưởng ban dân vận huyện ủy, thành ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc huyện, thành phố.  

- Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy đồng thời là chánh thanh tra huyện. 

- Trưởng ban tổ chức huyện ủy đồng thời là trưởng phòng nội vụ huyện. 

- Chánh văn phòng huyện ủy đồng thời là chánh văn phòng hội đồng nhân dân 

và ủy ban nhân dân huyện.  

3.2. Khi tạm dừng thực hiện thí điểm các mô hình này, chỉ đạo sắp xếp lại 

theo mô hình chung của hệ thống chính trị; bố trí, sắp xếp cán bộ bảo đảm cơ cấu 

nhân sự cấp ủy tại các cơ quan phòng nội vụ, thanh tra huyện, văn phòng huyện 



2 

 

 

ủy; thực hiện phân công ủy viên ban thường vụ huyện ủy, thành ủy đảm nhiệm 

chức danh chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, thành phố, đảm bảo cơ cấu ban 

thường vụ huyện ủy, thành ủy theo Hướng dẫn số 11-HD/TU, ngày 29/11/2019 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung về công tác nhân sự đại hội đảng bộ 

các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, phù hợp với tình hình đội ngũ cán bộ của từng 

huyện, thành phố hiện nay.  

Trường hợp có điều chỉnh cơ cấu nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ 

huyện ủy, thành ủy khác với cơ cấu trên hoặc với Đề án nhân sự đại hội nhiệm kỳ 

2020 - 2025 đã được phê duyệt, phải báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho 

chủ trương trước khi thực hiện.  

4. Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết các mô hình thí điểm về tổ 

chức bộ máy, kiêm nhiệm chức danh của Đảng và hệ thống chính trị; theo dõi, kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện Thông báo kết luận của Bộ Chính trị và Công văn này; 

định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Nghiệm 
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