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KẾ HOẠCH 

Thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy và cán bộ Sở Tư pháp theo                               

Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ 

và Nghị quyết số 63-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Tỉnh ủy 

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 63-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Tỉnh uỷ Phú 

Thọ về phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị theo quy định 

tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020; Nghị định số 108/2020/NĐ-

CP ngày 14/9/2020 và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của 

Chính phủ; Hướng dẫn số 12-HD/TU ngày 25/6/2018 của Tỉnh ủy về quy trình 

bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương sau khi sắp xếp tinh 

gọn bộ máy, Văn bản số 1632/UBND-KGVX ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị theo các Nghị định 

của Chính phủ và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy1 và Thông báo số 

07/TB-ĐU ngày 03/6/2022 của Đảng ủy Sở Tư pháp về việc sắp xếp lại tổ chức 

bộ máy và cán bộ Sở Tư pháp. 

Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Kiện toàn lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở đảm bảo số lượng cấp 

phó đúng quy định; Kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong, đảm bảo số lượng viên 

chức tối thiểu của các đơn vị thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước đúng 

quy định của Nghị định số của Nghị định 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP. 

- Thông tin, tuyền truyền rộng rãi đến toàn thể đảng viên công chức, viên 

chức về công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy và cán bộ, tạo sự thống nhất cao 

trong tổ chức thực hiện. Làm tốt công tác tư tưởng đối với các đồng chí cấp phó 

phải thực hiện sắp xếp lại và toàn thể đội ngũ công chức, viên chức thuộc Sở. 

- Việc thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy và cán bộ theo hướng tạo điều 

kiện thuận lợi và có lợi nhất cho đơn vị và các đồng chí thuộc diện sắp xếp; đồng 

thời thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và quy định hiện hành, đảm bảo công 

khai, dân chủ, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, thống nhất trong đảng viên, công 

chức, viên chức thuộc Sở. Bảo đảm chế độ, chính sách theo quy định và phù hợp 

với điều kiện thực tế của cơ quan. 

                                           
1 Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan phải thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy thuộc cơ 

quan, đơn vị theo Nghị quyết số 63-NQ/TU đảm bảo được các tiêu chí, phù hợp theo quy định, xong trước ngày 

30/6/2022 
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II. NỘI DUNG, QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

1. Sắp xếp lại tổ chức bộ máy Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 

- Giải thể Chi nhánh Trợ giúp pháp lý khu vực Thanh Sơn. Sau sắp xếp, 

Trung tâm gồm 02 phòng: Phòng Hành chính – Tổng hợp và Phòng Nghiệp vụ. 

- Tổ chức bố trí, sắp xếp lại viên chức của Trung tâm, mỗi phòng có từ 07 

viên chức trở lên, đảm bảo đúng quy định về số lượng viên chức tối thiểu. 

Thời hạn thực hiện: Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh. 

2. Sắp xếp lại số lượng cấp phó của các đơn vị thuộc, trực thuộc 

2.1. Nội dung  

a) Văn phòng, Thanh tra, Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật: 

Có 01 Phó Trưởng phòng nên không thực hiện sắp xếp, giữ nguyên cấp phó như 

hiện tại. 

b) Hai phòng chuyên môn có số lượng Phó Trưởng phòng vượt quá quy 

định: 

- Phòng Văn bản quy phạm pháp luật: Biên chế 06 công chức; có 02 Phó 

Trưởng phòng, vượt quá 01 Phó Trưởng phòng so với quy định. Sở sẽ thực hiện 

sắp xếp lại đối với 02 đồng chí Phó Trưởng phòng, chỉ còn 01 Phó Trưởng phòng 

theo đúng quy định.  

- Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp: Biên chế 05 công chức; có 02 Phó 

Trưởng phòng, vượt quá 01 Phó Trưởng phòng so với quy định.  Sở sẽ thực hiện 

sắp xếp lại đối với 02 đồng chí Phó Trưởng phòng, chỉ còn 01 Phó Trưởng phòng 

theo đúng quy định.  

c) Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước có 03 Phó Giám đốc, vượt quá 01 

Phó Giám đốc so với quy định. Sở sẽ thực hiện sắp xếp lại đối với 03 đồng chí 

Phó Giám đốc, chỉ còn 02 Phó Giám đốc theo đúng quy định.  

2.2. Quy trình thực hiện 

Bước 1: Họp Đảng ủy, Lãnh đạo Sở thảo luận, thống nhất chủ trương sắp 

xếp lại tổ chức bộ máy và cán bộ theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định 

số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 63-NQ/TU ngày 

15/10/2021 của Tỉnh ủy. 

Thời gian thực hiện: Xong trước 04/6/2022. 

Bước 2: Tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở đối với dự 

thảo Kế hoạch triển khai sắp xếp lại tổ chức bộ máy và cán bộ; tổng hợp ý kiến 

và ban hành Kế hoạch. Thời hạn thực hiện: Xong trước 11/6/2022. 

Bước 3: Các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở phổ biến, quán triệt Kế hoạch sắp 

xếp để toàn thể đảng viên, công chức, viên chức biết, thực hiện. Các đồng chí cấp 

phó ở Phòng Văn bản quy phạm pháp luật, Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp, 

Trung tâm TGPLNN nghiên cứu các phương án sắp xếp để đề đạt nguyện vọng. 
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- Đối với các Phòng chuyên môn: Sở xây dựng các phương án sắp xếp cấp 

phó để các đồng chí Phó Trưởng Phòng của Phòng Văn bản quy phạm pháp luật, 

Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp nghiên cứu, lựa chọn: 

+ Phương án 1: Khuyến khích các đồng chí Phó Trưởng Phòng nghiên 

cứu, tự nguyện thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng. Các đồng chí tự 

nguyện thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng sẽ được bảo lưu phụ cấp 

chức vụ cho đến hết thời hạn bổ nhiệm; được ưu tiên giới thiệu bổ nhiệm khi 

khuyết thiếu phó trưởng phòng nếu có năng lực nổi trội và đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn theo vị trí việc làm; được hỗ trợ một khoản kinh phí từ nguồn tiết kiệm chi 

của cơ quan. 

+ Phương án 2: Các đồng chí Phó Trưởng Phòng có thể chuyển sang làm 

cấp phó của các đơn vị sự nghiệp công lập (Phòng Công chứng số 1, Phòng Công 

chứng số 2, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản) nếu có nguyện vọng phù hợp với 

tình hình của cơ quan, đơn vị. 

Các đồng chí Phó Trưởng Phòng nếu có một trong các nguyện vọng trên 

thì viết đơn, báo cáo Giám đốc Sở (hoặc Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực). 

Thời hạn thực hiện: Trước ngày 17/6/2022. 

- Đối với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước: Sở xây dựng các phương 

án sắp xếp cấp phó của Trung tâm, để các đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm 

nghiên cứu, lựa chọn: 

+ Phương án 1: 01 Phó Giám đốc chuyển sang công chức, với vị trí là 

Chuyên viên khối quản lý nhà nước; 

+ Phương án 2: Điều động 01 Phó Giám đốc sang đảm nhiệm cấp phó đơn 

vị sự nghiệp công lập khác của Sở; 

+ Phương án 3: Tự nguyện thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc. Đồng 

chí tự nguyện thôi đảm nhiệm chức vụ sẽ được bảo lưu phụ cấp chức vụ cho đến 

hết thời hạn bổ nhiệm; được xem xét bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng thuộc Trung 

tâm ngay sau khi cho thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm; được ưu tiên 

giới thiệu bổ nhiệm khi khuyết thiếu Phó Giám đốc nếu có năng lực nổi trội và 

đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo vị trí việc làm. 

Các đồng chí Phó Giám đốc của Trung tâm nếu có một trong các nguyện 

vọng trên thì viết đơn, báo cáo Giám đốc Sở (hoặc Phó Giám đốc Sở phụ trách 

lĩnh vực). Thời hạn thực hiện: Trước ngày 17/6/2022. 

Bước 4:  

Tổ chức hội nghị Đảng ủy, Lãnh đạo Sở để thống nhất, ban hành Nghị 

quyết về phương án sắp xếp cấp phó đối với từng đồng chí cấp phó của 03 đơn vị 

theo các hướng sau: 

- Đối với các đồng chí có đơn đề đạt thực hiện một trong các phương án đã 

nêu ở bước 3 thì xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể, phù hợp với tình 

hình của cơ quan, đơn vị. Đơn vị có đồng chí cấp phó thực hiện theo một trong 
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các phương án nêu ở bước 3 thì không phải thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với 

đồng chí cấp phó còn lại. 

- Nếu đơn vị không có đồng chí cấp phó nào lựa chọn các phương án đã 

nêu ở bước 3 thì Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở quyết định tổ chức quy trình lấy phiếu tín 

nhiệm đối với các đồng chí cấp phó của đơn vị đó. 

Bước 5: 

Tổ chức quy trình lấy phiếu tín nhiệm (tương tự quy trình lấy phiếu tín 

nhiệm để bổ nhiệm lại), cụ thể như sau: 

- Hội nghị cán bộ  

Thông báo kết quả thực hiện Kế hoạch sắp xếp và danh sách nhân sự đưa 

ra lấy ý kiến tín nhiệm; Tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm bằng phiếu kín. 

Thành phần tham gia lấy phiếu tín nhiệm gồm: Các đồng chí Lãnh đạo Sở; 

Ủy viên BCH Đảng bộ Sở; Trưởng, Phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở; Trưởng 

các tổ chức đoàn thể; toàn thể công chức, viên chức thuộc biên chế của đơn vị 

(công chức, viên chức thuộc biên chế của đơn vị nào thì tham gia bỏ phiếu đối 

với cấp phó của đơn vị đó). Kết quả phiếu tín nhiệm không công bố tại Hội nghị.  

- Hội nghị Lãnh đạo Sở 

Thảo luận, phân tích kết quả lấy ý kiến tín nhiệm của hội nghị cán bộ; xác 

minh, kết luận những vấn đề mới phát sinh (nếu có); thảo luận, nhận xét, đánh 

giá và biểu quyết nhân sự bằng phiếu kín. Nguyên tắc lựa chọn:  

+ Đối với Phòng Văn bản quy phạm pháp luật và Phòng Bổ trợ và Hành 

chính tư pháp: Đồng chí nào có số phiếu tín nhiệm cao hơn, đạt tỷ lệ trên 50% số 

phiếu thì được tiếp tục giữ chức vụ. Trường hợp 02 đồng chí đạt tỷ lệ phiếu tín 

nhiệm ngang nhau, thì do Giám đốc Sở quyết định.  

+ Đối với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước: 02 đồng chí có số phiếu 

tín nhiệm cao nhất, đạt tỷ lệ trên 50% số phiếu thì được tiếp tục giữ chức vụ. 

Trường hợp 02 đồng chí đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm ngang nhau và thấp hơn so với 

đồng chí còn lại thì do Giám đốc Sở quyết định. 

Căn cứ kết quả phiếu tín nhiệm, Giám đốc Sở ban hành Quyết định cho 

thôi giữ chức vụ đối với các đồng chí có số phiếu tín nhiệm thấp hơn; riêng đồng 

chí Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước được thôi giữ vụ Phó 

Giám đốc đồng thời bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng (một trong hai phòng) 

thuộc Trung tâm. 

Thời hạn thực hiện các bước 4, 5: Chậm nhất 30/6/2022.  

III. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN 

1. Các đồng chí Lãnh đạo Sở tăng cường quán triệt công chức, viên chức 

thuộc đơn vị phụ trách hiểu đúng để thực hiện nghiêm túc công tác sắp xếp lại tổ 

chức bộ máy và cán bộ; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, động viên các đồng chí 

cấp phó thuộc diện phải sắp xếp lại. 
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2. Trưởng các đơn vị có trách nhiệm thông báo, quán triệt tới toàn thể công 

chức, viên chức của đơn vị về nội dung của Kế hoạch này.  

3. Trưởng Phòng Văn bản quy phạm pháp luật, Trưởng Phòng Bổ trợ và 

Hành chính tư pháp, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tổ chức 

họp đơn vị, thông báo về cách thức, quy trình thực hiện sắp xếp để các đồng chí 

cấp phó nghiên cứu, tham khảo, lựa chọn các phương án phù hợp với điều kiện 

của cá nhân; tổ chức nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các đồng chí cấp phó và 

toàn thể công chức, viên chức của đơn vị, để việc tổ chức thực hiện thống nhất, 

nghiêm túc, hiệu quả. 

4. Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước có trách nhiệm tổ chức 

họp đơn vị, thống nhất việc sắp xếp, bố trí viên chức các Phòng thuộc Trung tâm 

hợp lý, phù hợp với vị trí việc làm; báo cáo Giám đốc Sở trước khi triển khai 

thực hiện. 

5. Chánh Văn phòng có trách nhiệm tham mưu Giám đốc triển khai thực 

hiện sắp xếp đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật và phù 

hợp điều kiện thực tế của cơ quan Sở. 

Yêu cầu Trưởng các đơn vị và toàn thể công chức, viên chức nghiêm túc 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận:   

- Ban Tổ chức TU; 

- Sở Nội vụ; 

- BCH Đảng bộ Sở (báo cáo); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Phòng thuộc, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TH (V.05b).              

                                                                               

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thị Nhung 
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