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Kính gửi:  

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Xín Mần; 

- Uỷ ban nhân dân huyện Xín Mần;  

- Uỷ ban mặt trận Tổ quốc xã Nàn Xỉn, huyện Xín Mần. 

 
 Trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV 
tỉnh Hà Giang đã tiếp xúc cử tri tại xã Nàn Xỉn, huyện Xín Mần. Tại buổi tiếp xúc, 
cử tri kiến nghị: Xem xét lại việc triển khai thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 
2021 - 2026 cho phù hợp, vì để đảm bảo thực hiện tinh giản 10% nhiều địa 
phương đã giao chỉ tiêu tinh giản đồng đều cho các đơn vị, các ngành dẫn đến một 
số ngành thiếu cán bộ trầm trọng như ngành giáo dục, y tế.. 

Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Giang đã tiếp thu ý kiến của cử tri 

và tổng hợp kiến nghị gửi Ban Dân nguyện, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. 

Ngày 03/8/2022 Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Giang nhận được 

Văn bản số 3616/BNV-TCCB, ngày 30/7/2022 của Bộ Nội vụ “V/v trả lời kiến nghị 

cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV”. 

Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Hà Giang thông báo kết quả trả lời 

kiến nghị cử tri của Bộ Nội vụ (phô tô kèm theo văn bản này), gửi đến Thường trực 

Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện Xín Mần và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 

xã Nàn Xỉn, huyện Xín Mần thông báo cho cử tri được biết./.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên. 

- Các vị ĐBQH Đoàn HG; 

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh; 

- LĐVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.  

- LĐ, CV phòng CTQH; 

-TTTT-CB, VPUBND tỉnh (đăng tải 

trên Trang TTĐTĐBND). 

- Lưu: VT. 
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BQNQIVV CONG HOA xA HQI CHU NGIIIA VIT NAM 

Dôc 1p - Ty' do - Hnh phüc 

Ha Ns5j, ngay3tthang 2022 S: 3C/C/BNV-TCBC 
V/v trã Ru kin nghj cüa ci' tn 

gCni tâi tru&c kS'  hcp thr ba, 
Quôc hi khóa XV 

Kmnh gCri: Doàn dti biu Quc hOi  tinh Ha Giang / 

Bô Ni vi nhmn dirçc kin nghj cüa cir tn tinh Ha Giang do Ban Dan nguyen 
thuc Uy ban Thu?ng vi Quc hi chuyên den theo Van ban so 487/BDN ngày 
14/6/2022, nOi  dung kin nghj nhu sau: "Dê nghj xem xét 1i vic triên khai thrc 
hin tinh giàn biên ch giai don 2021-2026 cho phü hçip, vi dê bão dam thirc hin 
tinh gián 10% nhiu dja phuo'ng da giao chi tiêu tinh giân dong dêu cho các doiì 
vj, các ngãnh dn dn mt s ngành thiu can b tram tr9ng nhu ngành giáo d1ic, 
y tb..." (cau s6 86). 

B NOi  vi trà Rn nhu sau: 

Tinh giãn biên ch gn vâi sp xp 1ui t chüc bO may, Ca cu 1i và dánh 
giá kt qua thirc hin nhim V11 cüa di ngfl can b, cong chi'rc, viên chirc là chü 
trixcmg lan cUa Dáng, Quoc hi và Chiinh phü, yêu câu tat cã các Ca quan, t chüc, 
dan vj trong h thng chInh tr phaitlwc hin, bão dam giai do?n 2022-2026-giãm-
10% biên ch sr nghip huâng lumg tr ngân sách nhà nixâc so vai näm 2021 
theo K& lun s6 28-KL/TW ngày 2 1/02/2022 cüa B Chinh trj ye tinh giân biên 
chê va cci cau 1ui dOi  ngfl can b, cong chrc, viên chCrc. Do 4y, dê nghi. dja 
phrnmg thirc hin nghiêm chU trwing cüa Dang nêu trên. 

Can cir quy djnh tii khoãn 5 Diu 14 Ngh djnh s 106/2020/ND-CP ngày 
10/9/2020 cüa ChInh phU ye v trI vic lam và so lu'cmg nguOi lam vic trong don 
vj sir nghip cOng 1pthI Uy ban nhân dn cap tinh có tham quyên quyt djnh t 
l tinh gián biên ch d6i vó'i tfrng ca quan, to chüc, dan vj trong tiling ngành, tiling 
cap thuc pham vi quân 15' cilia dja phuong. 

D báo dam thirc hin m11c tiêu tinh gián biên ch cilia Dãng, Quc hOi, 
ChInh phü, dông thai báo dam nguyen the "có hçc sinh thI phãi có giáo viên dilrng 
lap", "có bnh nhân thI phâi cO nhân viên y tê", d ng dja phirnng tip ti1c quán 
trit, nghiem tüc triên khai thirc hin day dü các nhim vi, giãi pháp ti Ngh 
quyêt so 19-NQ/TW, Nghj quyt s 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 cilia Chinh phü 
ye Chuang trinh hành dng cilia ChInh phü thirc hin Nghj quyêt s 19-NQ/TW 
va các van ban chi dao  cilia ChInh phü, Thu tuàng ChInh phü, dc bia quan tarn 
chi dao,  thirc hin nhirn vi sau: 

- Dy m?nh  ca ch tr chili, nâng cao milrc d tçr chili v tài chInh di vâi dan 
vj s1r nghip cOng lip, bão dam tInh in dnh vã phát trin theo yêu c.0 tai  Nghj 
quyêt so 19-NQ/TW và quy djnh cilia ChInh phü t?i  Nghj djnh s 120/2020/ND- 
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CP ngày 07/10/2020 quy djnh v thành 1p, th chi.'rc lai, giãi th dan vj sii nghip 
cong lap, Nghi, djnh so 106/2020/ND-CP ngày 10/9/2020 ye vj tn vic lam và s 
luçmg ngithi lam vic trong dan vi sir nghip cOng 1p và Nghj dnh s 
60/2021/ND-CP .ngày 21/6/2021 quy djnh cci chê tij chñ tài chInh cUa dan vj sr 
nghip Cong lip. 

- Dy minh vic chuyn di các dan vj sir nghip cong 1p do ngãn sách 
nhà nuâc bão dam chi thixmg xuyên sang các dan vj s1r nghip cOng 1p tii bão 
dam mOt  phân chi thu?mg xuyên; các don vj sir nghip cOng 1p tir bão dam mt 
phán chi thi.r?ing xuyên sang cáo don vi sirnghip cOng 1p t1r báo dam chi thu?ng 
xuyên. Theo do, giam dixçc so ngixi lam vic hrning luang tir ngan sách nhà 
ni.râc, tang so ngti?i lam vic huOng luang ti'r nguôn thu sir nghip Irong các don 
vj sir nghip cong 1p dê bão dam dü s luçmg nguii lam vic trong cáC dan vj sir 
nghip cOng 1p dê hoãn thành tot nhim vii dirge giao. 

- Chü dng xây drng k hoach thirc hin xã hi hóa, phü hçip vâi diu kin 
phát triên kinh tê - xä hi lrên dja bàn. 

Trong khi chira thrc hin dng b dirge các giài pháp nêu trên, d bão dam 
nguyen täc "có h9c sinh thI phãi có giáo viên dirng lap" theo Kêt lun cUa Bô 
Chinh frj tti Van ban so 9028-CV/VPTW ngày 11/3/2019 cUa Van phOng Trung 
hang ye vic bô sung biên chê sirnghip giao dic, trên Ca sâ dê nghj cüa các dja 
phuang (trong dO cO tinh Ha Giang), B Ni viii dã phôi hçip vOi BO Giáo dic va 

Dào tio báo cáo Ban can sir dang ChInh phii trInh B Chfnh trj dng i chü trirang 
bô sung 65.980 biên chê giáo viên giai don 2022-2026 cho các dja phuang; trong 
do näm hc 2022-2023 bô sung 27.850 biên chê giáo viên. Sau khi B Chinh fri 
co Kêt luãn, ca quan co thâm quyên S Co van ban gin cac dia phnrang dê triên 
khai thirc hiên. 

Xut phát tiir tInh hinh thirc tin, BO NOi vii së tip ti.ic tham miru cp có 
thm quyn xem xét, giài quyêt b sung biên chê cho cac da phuang dã th%rc hin 
t& các giãi pháp giãm biên chê nhimg vn thiêu nhiêu giáo viên, nhmn viên y tê 
theo djnh miirc. 

Trên day là trá Ri cüa Bô Ni vi,i di vOi các kin nghj cüa cir tn tinh Ha 
Giang, trân tr9ng giri tOi Doan di biu QuOc hi tinh Ha Giang dê trá liii cir tni./. 

Noi nhân: 
-Nlurtrên; 
- Tnrâng Doãn DBQH tinh Ha Giang; V 
- Ban Dan nguyen thuc UBTVQH; V 
- V phàng Quôc hi; 
- Bô tni&ng; 
- TI' Nguyen Tr9ng Thi'ia; 
- Ltru: VT, VP (THTK), fITI, TCBC. 
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