60

CÔNG BÁO/Số 03+04/Ngày 07-01-2019

xếp số lượng lãnh ñạo cấp phòng theo cơ cấu tại Khoản 2 ðiều này hoàn thành trước
năm 2020 (trường hợp có quy ñịnh mới của Chính phủ thì thực hiện theo quy ñịnh
của Chính phủ).
ðiều 2. Trách nhiệm của Giám ñốc Sở Tư Pháp
1. Tổ chức triển khai thực hiện ðề án theo nội dung ñược phê duyệt; ban hành
quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và trách nhiệm người ñứng ñầu
phòng chuyên môn, cơ quan trực thuộc; xây dựng phương án sắp xếp, bố trí công
chức theo vị trí việc làm, ñảm bảo các tiêu chuẩn chức danh, ngạch công chức và bố
trí cấp phó ñúng số lượng, phù hợp từng phòng chuyên môn, cơ quan, ñơn vị trực
thuộc theo quy ñịnh.
2. Rà soát, ñánh giá phân loại công chức theo kết quả thực hiện nhiệm vụ ñược
phân công, bảo ñảm thực chất, khách quan, dân chủ, công bằng; thực hiện tinh giản
biên chế ñối với những người dôi dư do sắp xếp, do không hoàn thành nhiệm vụ, thay
thế kịp thời những người kém năng lực, phẩm chất ñạo ñức, có hành vi, biểu hiện gây
phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết công việc; thực hiện ñịnh kỳ chuyển
ñổi vị trí công tác công chức chuyên môn và luân chuyển hợp lý công chức lãnh ñạo
quản lý theo quy ñịnh.
ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc Sở
Tư Pháp, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,
thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này kể từ ngày ký./.
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