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THÔNG BÁO  
KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 

về định hướng sửa đổi, bổ sung chính sách đối với cán bộ,  
công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư  

do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019 - 2021  
----- 

 

Ngày 05 tháng 8 năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý 

kiến việc sửa đổi, bổ sung chính sách đối với cán bộ, công chức, người hoạt 

động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, 

giai đoạn 2019 - 2021. Sau khi nghe báo cáo của Ban Cán sự Đảng Ủy ban 

nhân dân tỉnh, ý kiến tham gia của các cơ quan chức năng, Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ thống nhất kết luận: 

Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp xã, thời gian qua tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động, ban 

hành kịp thời và thực hiện các chính sách đối với cán bộ, công chức, viên 

chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư đảm bảo đúng quy 

định, phù hợp với thực tiễn. Sáu tháng đầu năm 2019 đã giải quyết cho 21 

cán bộ, công chức cấp xã, 981 người hoạt động không chuyên trách cấp xã 

dôi dư được hưởng chế độ, chính sách theo Nghị quyết 127/2018/NQ-

HĐND, ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.  

Để tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã 

đúng lộ trình đề ra, gắn với sắp xếp, bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối 

với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư 

khi sắp xếp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất: 

 1. Đồng ý chủ trương để Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân chỉ đạo 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh (tại Kỳ họp thứ 11), xem 

xét sửa đổi, bổ sung chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, người 

hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính 

cấp xã, giai đoạn 2019 - 2021 như báo cáo, đề xuất của Ban Cán sự Đảng 

Ủy ban nhân dân tỉnh.  

2. Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân 

tỉnh nghiên cứu, đánh giá kỹ các chính sách liên quan đã ban hành về giải 

quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

trong hệ thống chính trị dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, 
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sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã để tích hợp thành một quy định chung, tổng 

thể, thống nhất trong giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp 

xã kịp thời, trình Hội đồng nhân tỉnh xem xét, quyết định. 

Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

- Các ban Đảng, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, 

- Các ban, sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, 

- Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
 BÍ THƯ 

 

 (đã ký) 
 

 

 

Lê Đình Sơn 
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