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TỜ TRÌNH 
Thông qua biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính;  

tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2020 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam. 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Nghị định 

số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công 

chức, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý biên chế viên chức, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP 

ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng 

công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện 

chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn 

vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2018-2021 

và giao biên chế công chức, tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc tỉnh năm 2018; trên cơ sở ý kiến thống nhất về giao biên chế công 

chức, biên chức viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy; 

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX, kỳ họp thứ 

14 xem xét, thông qua biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; 

tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 

2020 như sau: 

1. Về biên chế công chức 

Biên chế Bộ Nội vụ giao cho tỉnh Quảng Nam năm 2020 (tại Quyết định số 

724/QĐ-BNV ngày 05/9/2019) là 3.195 biên chế. So với số UBND tỉnh đã giao 

năm 2019 (là 3.201 biên chế) thì tỉnh cần tiếp tục giảm 06 biên chế. 

Qua tổng hợp, biên chế công chức các cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị 

giao năm 2020 là 3.203 biên chế, tăng so với số UBND tỉnh giao năm 2019 để bổ 

sung công chức, nhân sự do yêu cầu thực tế quản lý nhà nước tại địa phương, đơn 

vị hoặc tăng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Trung ương. 

Hiện nay, thực hiện quy định của Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Nam đã 

chỉ đạo: Từ nay đến năm 2020 không tăng biên chế cho các cơ quan, đơn vị, địa 

phương; từng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, lộ tình thực hiện tinh giản biên 

chế hằng năm đảm bảo đến năm 2020 thực hiện mục tiêu tinh giản ít nhất 10% 

biên chế được giao…  
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Căn cứ thực tế và quy định nêu trên; để triển khai Đề án tinh giản biên chế 

giai đoạn 2018-2021, Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các Sở, 

Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố được UBND tỉnh phê duyệt; UBND 

tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định giao biên chế công 

chức năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng lộ trình giao biên 

chế giai đoạn 2018-2021 quy định tại Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng 

nhân dân tỉnh. 

Theo đó, năm 2020 sẽ giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương là 3.157 

biên chế công chức, giảm 44 biên chế so với số UBND tỉnh giao năm 2019. So 

với số biên chế công chức Bộ Nội vụ giao cho tỉnh năm 2015, thì năm 2020 tỉnh 

giao giảm 349 biên chế, tương đương giảm 9,95%. 

2. Về số lượng người làm việc (biên chế viên chức) trong đơn vị sự 

nghiệp công lập 

Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị, địa phương và căn cứ các quy định hiện 

hành; trong năm 2019, UBND tỉnh đã báo cáo, xin ý kiến Chính phủ, Bộ Nội vụ 

bổ sung số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập cho tỉnh 

Quảng Nam, cụ thể cần bổ sung ngành giáo dục - đào tạo là 2.373 biên chế, 

ngành y tế là 1.073 biên chế (tại Báo cáo số 61/BC-UBND ngày 26/4/2019, Công 

văn số 3507/UBND-NC ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh). 

Tuy nhiên, tại Công văn số 4695/BNV-TCBC ngày 26/9/2019, Bộ Nội vụ 

không bổ sung biên chế và thẩm định tổng số lượng người làm việc trong các đơn 

vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Nam năm 2020 tiếp tục giảm 754 người so 

với số thẩm định, giao năm 2019. 

Triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII, Chương trình số 15-CTr/TU ngày 27/02/2018 của 

Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW; UBND tỉnh đã chỉ đạo 

các cơ quan chuyên môn xây dựng Đề án sắp xếp lại các trường, điểm trường, lớp 

học gắn với việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo 

dục tỉnh Quảng Nam đến năm học 2020-2021.  

Qua thẩm định Đề án sắp xếp trường lớp, UBND tỉnh cơ bản thống nhất và 

đã báo cáo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét 

cho ý kiến để có cơ sở phê duyệt Đề án. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành 

Công văn số 5983/UBND-NC ngày 07/10/2019 tiếp tục đề nghị Bộ Giáo dục và 

Đào tạo thẩm định, phối hợp Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét 

bổ sung 2.373 biên chế giáo dục - đào tạo cho tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 4863/BGDDT-NGCBQLGD ngày 

28/10/2019 chuyển đề nghị đến Bộ Nội vụ xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ về bổ sung biên chế giáo dục - đào tạo cho tỉnh. 

Do vậy, để đáp ứng nhu cầu giáo viên cho công tác giảng dạy trong năm 

học 2019-2020, trước mắt đề nghị tạm thời giữ nguyên số lượng người làm việc 

thuộc sự nghiệp giáo dục - đào tạo như số UBND tỉnh đã giao năm 2019 là 

22.754 biên chế viên chức (trong đó Sở Giáo dục và Đào tạo 3.104 biên chế, 
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UBND cấp huyện 19.650 biên chế) theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của Hội 

đồng nhân dân tỉnh. Việc giao bổ sung số lượng người làm việc thuộc sự nghiệp 

giáo dục - đào tạo theo Đề án sắp xếp trường lớp sẽ được thực hiện sau khi Bộ 

Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tham mưu Thủ tướng Chính phủ quyết định giao 

bổ sung biên chế cho tỉnh. Bên cạnh đó, trong năm 2020, thực hiện chỉ đạo của 

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện sẽ 

quyết liệt triển khai việc tinh giản biên chế đối với vị trí cán bộ quản lý và nhân 

viên trường học (trước mắt không giảm biên chế tại vị trí giáo viên) theo tinh 

thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 

khóa XII. 

Để thực hiện số lượng người làm việc năm 2020 được Bộ Nội vụ thẩm 

định, lộ trình tinh giản biên chế giai đoạn 2018-2021 được Hội đồng nhân dân 

tỉnh phê duyệt và tinh thần giao số lượng người làm việc thuộc sự nghiệp giáo 

dục - đào tạo nêu trên; UBND tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định giao số lượng người làm việc cho các cơ quan, đơn vị, địa phương 

năm 2020 như sau:  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

+ Sự nghiệp giáo dục - đào tạo: Giữ nguyên số lượng người làm việc như 

số đã giao năm 2019 là 19.650 biên chế viên chức; 

+ Sự nghiệp văn hoá - thông tin - thể thao, sự nghiệp khác: Số lượng người 

làm việc (biên chế viên chức) giao năm 2020 sẽ bằng số biên chế đã giao năm 

2019 trừ đi số biên chế tương ứng với giảm 50% viên chức dự kiến nghỉ hưu 

trong năm 2020 (theo đúng phương thức điều chỉnh giảm biên chế tại Nghị quyết 

17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh). 

- Các Sở, Ban, ngành: 

+ Sở Giáo dục và Đào tạo: Giữ nguyên số lượng người làm việc thuộc sự 

nghiệp giáo dục - đào tạo như số đã giao năm 2019 là 3.104 biên chế viên chức; 

+ Sở Y tế: Trước mắt giao số lượng người làm việc thuộc sự nghiệp y tế 

năm 2020 (là 5.334 biên chế, giảm 59 biên chế so với số giao năm 2019) theo 

đúng lộ trình tinh giản biên chế quy định tại Nghị quyết 17/NQ-HĐND của Hội 

đồng nhân dân tỉnh. Việc giao bổ sung số lượng người làm việc sẽ được thực hiện 

sau khi Bộ Nội vụ, Bộ Y tế tham mưu Thủ tướng Chính phủ quyết định giao bổ 

sung biên chế viên chức sự nghiệp y tế cho tỉnh; 

+ Đối với các Sở, Ban, ngành còn lại: Giao số lượng người làm việc năm 

2020 theo đúng lộ trình quy định tại Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng 

nhân dân tỉnh. 

Bên cạnh đó, dự kiến trong năm 2020 UBND tỉnh sẽ xem xét, quyết định 

trong việc điều chỉnh, giao số lượng người làm việc, biên chế viên chức tại các 

đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc tự bảo đảm chi 

thường xuyên và chi đầu tư theo đúng quy định hiện hành. 
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* Tổng hợp, số lượng người làm việc giao cho các cơ quan, đơn vị, địa 

phương năm 2020 là 30.830 biên chế viên chức, giảm 78 biên chế so với số 

UBND tỉnh giao năm 2019. 

So với số lượng người làm việc Bộ Nội vụ thẩm định năm 2015 (là 33.828 

biên chế), thì tỉnh giao giảm 2.998 biên chế, tương đương giảm 8,86%. 

3. Về định mức cán bộ, nhân viên đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, trực 

thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 

Căn cứ Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy 

định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã 

hội và các quy định hiện hành; UBND tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh 

xem xét, quyết định giữ nguyên định mức cán bộ, nhân viên đối với các cơ sở bảo 

trợ xã hội thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong năm 2020 như đã 

giao là 234 định mức, gồm 152 định mức sự nghiệp y tế (trong đó có 23 biên chế 

viên chức), 82 định mức sự nghiệp khác (trong đó có 55 biên chế viên chức). 

4. Về định mức lao động đối với tổ chức Hội 

UBND tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định giao 

định mức lao động đối với các tổ chức Hội năm 2020 là 88 định mức (trong đó 

có 59 biên chế viên chức đã giao cho các tổ chức Hội từ năm 2013 trở về trước), 

giảm 03 định mức (03 biên chế viên chức) so với số giao năm 2019 do hợp nhất, 

giải thể Hội theo Đề án sắp xếp các tổ chức Hội quần chúng trên địa bàn tỉnh.  

UBND tỉnh sẽ tiếp tục báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội 

đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất xem xét, quyết định điều chỉnh giảm định 

mức lao động đã giao đối với các tổ chức Hội, sau khi triển khai Đề án sắp xếp 

các tổ chức Hội quần chúng trên địa bàn tỉnh. 

5. Về tinh giản hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP  

a) Đối với các cơ quan, tổ chức hành chính 

Hiện nay, việc phân bổ định suất lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-

CP đối với các cơ quan hành chính được thực hiện theo quy định tại Quyết định 

số 26/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định 

phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên 

ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới theo 

quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

Thực hiện tinh giản biên chế gắn với việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, 

đơn vị thì số lượng hợp đồng lao động Nghị định số 68/2000/NĐ-CP có mặt 

trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2019 (là 277 người) đã giảm 28 người 

so với số có mặt năm 2018 (là 305 người). 

Do vậy, việc thực hiện giảm hợp đồng lao động Nghị định số 68/2000/NĐ-

CP, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo tiến hành gắn liền với chủ trương sắp xếp, tổ 

chức lại các cơ quan, đơn vị quy định tại Kế hoạch số 2275/KH-UBND ngày 

07/5/2018 của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 

03/02/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 28/02/2018 của 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=68/2000/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Tỉnh uỷ Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

b) Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập: 

Số lượng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của tỉnh 

Quảng Nam, Bộ Nội vụ thẩm định đến năm 2021 (tại Công văn số 6601/BNV-

TCBC ngày 15/12/2017) là 1.475 người; năm 2020 (thẩm định tại Công văn số 

4695/BNV-TCBC ngày 26/9/2019) là 1.421 người. 

Gắn liền với việc sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

tỉnh, số lượng hợp đồng lao động Nghị định 68/2000/NĐ-CP có mặt trong các 

đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 (là 1.504 người) đã giảm 122 người so với 

số có mặt năm 2018 (là 1.626 người). 

Do vậy, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và UBND huyện, thị xã, 

thành phố tiếp tục triển khai thực hiện tinh giản hợp đồng lao động Nghị định 

68/2000/NĐ-CP gắn với việc phê duyệt Đề án vị trị việc làm và cơ cấu viên chức 

theo chức danh nghề nghiệp và triển khai sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập 

theo Kế hoạch số 2276/KH-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh về triển khai 

Chương trình số 15-CTr/TU ngày 27/02/2018 của Tỉnh uỷ Quảng Nam thực hiện 

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 

XII, để đảm bảo đạt mục tiêu tinh giản lao động hợp đồng Nghị định 

68/2000/NĐ-CP theo số lượng Bộ Nội vụ thẩm định. 

Bên cạnh đó, để có cơ sở khoa học hơn trong việc giao, quản lý hợp đồng 

lao động Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa 

bàn tỉnh; UBND tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu định mức 

hợp đồng lao động Nghị định 68/2000/NĐ-CP phù hợp với vị trí việc làm, tổ 

chức bộ máy, loại hình tự chủ và chức năng nhiệm vụ, đặc thù lĩnh vực hoạt động 

của đơn vị sự nghiệp. 

(Có Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, 

tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 

2020 kèm theo). 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình kỳ họp lần thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh 

khoá IX xem xét, quyết định./. 
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- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND 

- Thường trực UBMTTQVN tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, NC. 
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