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TỜ TRÌNH
Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 47/NQ-HĐND

ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Ngày 22/7/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 47/NQ-
HĐND về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ 
chức hành chính, tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà 
nước trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2021 (gọi tắt 
là Nghị quyết 47/NQ-HĐND). Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 
đã phát sinh một số nội dung cần điều chỉnh biên chế công chức được giao phù 
hợp với công tác quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Ủy ban 
nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, kỳ họp thứ 03 xem xét, 
quyết định điều chỉnh Nghị quyết số 47/NQ-HĐND; cụ thể như sau:

1. Thực trạng giao, quản lý biên chế công chức tại các cơ quan, đơn vị
Bộ Nội vụ giao biên chế công chức năm 2021 cho tỉnh Quảng Nam là 

3.156 biên chế (tại Quyết định số 765/QĐ-BNV ngày 12/10/2020 và Quyết định 
số 751/QĐ-BNV ngày 20/6/2021 của Bộ Nội vụ).

Căn cứ biên chế công chức được giao tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND 
của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh đã giao biên chế công chức cho các cơ 
quan, đơn vị, địa phương là 3.124 biên chế. 

2. Nội dung phát sinh cần điều chỉnh Nghị quyết số 47/NQ-HĐND
Năm 2015, Sở Xây dựng được giao 37 biên chế công chức; theo lộ trình 

phê duyệt tại Đề án vị trí việc làm thì năm 2021 Sở Xây dựng được giao 35 biên 
chế (giảm 02 biên chế, tương đương giảm 5,4% so với số giao năm 2015). 

Tổng số công chức có mặt đến ngày 31/7/2021 của Sở Xây dựng là 35 
người; phân bổ theo cơ cấu tổ chức như sau: Lãnh đạo Sở (04 công chức), Văn 
phòng Sở (06 công chức), Thanh tra Sở (07 công chức), Phòng Quy hoạch (06 
công chức), Phòng Quản lý hạ tầng (06 công chức) và Phòng Giám định (06 
công chức).

Hiện nay, Sở Xây dựng được giao thực hiện nhiều chức năng, nhiệm vụ 
mới theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Bất động sản, Luật Nhà ở, Luật 
Kiến trúc, Luật Quy hoạch đô thị… và công việc tăng rất nhiều, đồng thời Sở 
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Xây dựng được UBND tỉnh giao thực hiện phần lớn nhiệm vụ của Ban Quản lý 
Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (đã giải thể). 

Bên cạnh đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra các nhóm chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2020 - 2025, 
tầm nhìn đến năm 2030 như sau: Tỷ trọng các ngành trong GRDP công nghiệp 
xây dựng từ 35,8 - 36%; tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 khoảng 37%, đồng thời 
các giải pháp đẩy mạnh thực hiện 03 nhiệm vụ đột phá chiến lược là Xây dựng 
hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị,… Để thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh giao nhiệm vụ trọng tâm cho Sở Xây 
dựng là: Ứng dụng GIS (hệ thống thông tin địa lý) trong công tác Quy hoạch của 
tỉnh Quảng Nam. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm công khai, minh bạch trong 
cung cấp thông tin của tỉnh Quảng Nam để thu hút đầu tư vào các khu vực đã có 
quy hoạch gắn liền với công tác phát triển đô thị và cải cách hành chính theo 
Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam.

Ngoài ra, thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức, bộ 
máy (thông báo tại Công văn số 237-CV/BTCTU, số 238-CV/BTCTU ngày 
31/12/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy), số lượng Phó Giám đốc Sở Xây dựng 
tăng từ 03 Phó Giám đốc lên 04 Phó Giám đốc.

Từ thực tế nhiệm vụ, khối lượng công việc của Sở Xây dựng và biên chế 
công chức đã giao, thực hiện của Sở Xây dựng; Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo 
Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh lấy ý kiến của Đảng đoàn Hội đồng nhân 
dân tỉnh, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương bổ sung biên 
chế công chức đối với Sở Xây dựng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương bổ sung 02 biên chế 
công chức cho Sở Xây dựng (thông báo tại Công văn số 870-CV/BTCTU ngày 
26/8/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy) và Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh có 
văn bản số 45-CV/ĐĐ ngày 25/8/2021 thống nhất chủ trương bổ sung 02 biên 
chế công chức cho Sở Xây dựng (bố trí tại vị trí việc làm thuộc Phòng Quy 
hoạch và Phòng Quản lý hạ tầng).

3. Nội dung điều chỉnh Nghị quyết số 47/NQ-HĐND
Từ thực tế việc giao, sử dụng biên chế công chức tại các đơn vị và phát 

sinh nội dung nêu trên; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 
19/6/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, kỳ 
họp thứ 03 xem xét, quyết định điều chỉnh Khoản 1 điều 1 Nghị quyết số 47/NQ-
HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh thành nội dung như sau: “1. 
Tổng biên chế công chức năm 2021 trong các cơ quan, đơn vị và địa phương thuộc 
tỉnh là 3.126 biên chế (theo Phụ lục I đính kèm)”.

Các nội dung khác quy định tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 
22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.
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Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, kỳ họp 
lần thứ 03 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT TU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, TH, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh
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