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BÁO CÁO 

Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình đề nghị thông qua biên chế 

công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số người làm việc trong đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2020 

  

Qua xem xét Tờ trình số 7426/TTr-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh 

về đề nghị thông qua biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số 

người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là viên chức) thuộc tỉnh Quảng 

Nam năm 2020; Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo như sau:  

1. Tình hình quản lý, sử dụng biên chế năm 2019 

Nhìn chung việc quản lý, sử dụng biên chế năm 2019 đảm bảo theo định 

biên được HĐND tỉnh giao. Trong quá trình thực hiện đã kịp thời điều chỉnh bất 

cập, phù hợp chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy. Đã thành lập hội đồng và tiến 

hành thẩm định đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập làm cơ 

sở trong xác định chỉ tiêu biên chế.  

Tuy nhiên, tuyển dụng công chức, viên chức theo chủ trương cấp có thẩm 

quyền còn chậm làm ảnh hưởng nhất định đến việc đảm bảo nhân lực đáp ứng yêu 

cầu công việc. Còn nhiều hợp đồng chuyên môn1 tại các cơ quan, đơn vị chưa 

đúng quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 

của Chính phủ2 nhưng chưa được giải quyết kịp thời, dứt điểm. Số hợp đồng 

trong chỉ tiêu khá lớn nhưng việc đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng còn thấp; chỉ tiêu đăng 

ký tuyển dụng thấp hơn số biên chế chưa tuyển dụng3. Có đơn vị, địa phương chưa 

sử dụng hiệu quả số biên chế được giao, còn chỉ tiêu biên chế khá lớn; ngược lại có 

đơn vị được tăng chức năng, nhiệm vụ hoặc tính chất, nội dung công việc phức tạp 

hơn nhưng chưa kịp thời đề xuất giao bổ sung chỉ tiêu biên chế4. Tiến độ thực hiện 

việc sắp xếp tổ chức, bộ máy tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương và hội cấp tỉnh 

còn chậm; chưa gắn kết giữa sắp xếp tổ chức bộ máy với tinh giản biên chế và cơ 

                                           
1 hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ: 454 hợp đồng tại các cơ quan hành chính; 3.954 hợp đồng tại các 

đơn vị sự nghiệp công lập  
2 Quy định tại khoản 3, Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP “1. Không thực hiện việc ký hợp đồng lao 

động đối với các đối tượng sau: a) Những người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc 

làm được xác định là công chức trong các cơ quan hành chính hoặc là viên chức trong đơn vị sự 

nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên.” 
3 Các cơ quan hành chính có 477 chỉ tiêu chưa tuyển dụng nhưng chỉ đăng ký tuyển dụng 316 chỉ tiêu;  

giáo dục phổ thông: tổng chỉ tiêu biên chế chưa được tuyển dụng tại thời điểm 01/8/2019: 2126 

biên chế, .... hợp đồng chuyên môn nhưng đến hết tháng 11/2019 toàn tỉnh chỉ đăng ký tuyển dụng 

theo hình thức xét tuyển 488 chỉ tiêu  
4 Trong quỹ biên chế công chức dự phòng của tỉnh 
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cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức5. Công tác thanh tra, kiểm tra việc quản 

lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức chưa được thực hiện thường xuyên. Tại 

một số địa phương có tình trạng ban hành quy định về tổ chức, bộ máy làm tăng số 

người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước6 và không đúng chỉ đạo của 

UBND tỉnh7. 

2. Kế hoạch biên chế năm 2020 

Kế hoạch biên chế năm 2020 do UBND tỉnh trình mặc dù đảm bảo theo đúng 

lộ trình tinh giản biên chế được HĐND tỉnh quyết nghị tại Nghị quyết 17/NQ-

HĐND, phù hợp số lượng công chức được Chính phủ giao và số lượng viên chức 

được Bộ Nội vụ thẩm định8. Tuy nhiên, Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhận thấy có nội 

dung đề nghị chưa phù hợp tình hình thực tiễn của tỉnh. Cụ thể, đối với biên chế 

công chức: giao biên chế công chức đối với các địa phương chưa theo tiêu chí cụ thể 

về chức năng, nhiệm vụ, quy mô dân số, diện tích, số lượng đơn vị hành chính cấp 

xã, đặc điểm tình hình phát triển kinh tế - xã hội và tình hình thực tế sử dụng biên 

chế theo khoản 2, Điều 4 Nghị định 21/2010/NĐ-CP của Chính phủ, dẫn đến tình 

trạng giao biên chế mang tính bình quân, chưa sát thực tế. Có đơn vị rất bức thiết về 

biên chế công chức, đã đề nghị nhiều lần nhưng chưa có kế hoạch bổ sung trong 

tổng quỹ biên chế công chức dự phòng hiện có9. 

Đối với biên chế viên chức: một số cơ sở giáo dục thuộc tỉnh quản lý (ngoài 

phạm vi đề án sắp xếp 06 cơ sở giáo dục nghề nghiệp) trong nhiều năm liền không 

tuyển sinh đủ chỉ tiêu được phân bổ nhưng vẫn giao biên chế sự nghiệp năm 2020 

ổn định như các năm trước10. 

Đã sắp xếp 06 cơ sở bảo trợ xã hội thành 04 cơ sở nhưng vẫn  giữ nguyên 

biên chế, định mức lao động (234 chỉ tiêu) như các năm trước. Nhiều đơn vị sự 

nghiệp công lập đã được thẩm định đề án vị trí việc làm11 nhưng chưa sử dụng 

kết quả thẩm định để làm cơ sở, căn cứ giao chỉ tiêu biên chế; có đơn vị sự 

                                           
5 Nhiều đơn vị sự nghiệp sau sắp xếp chỉ giảm số lượng cấp phó, không giảm biên chế 
6  Núi Thành bố trí hợp đồng làm công tác giảm nghèo ở cấp xã. 

   Phú Ninh bố trí hợp đồng làm công tác xây dựng nông thôn mới 

   Tam Kỳ bố trí hợp đồng làm công tác quản lý trật tự đô thị 
7 Thông báo 555/TB-UBND năm 2015 của UBND tỉnh 
8 công chức giao 3.157 biên chế (giảm 44 biên chế so với năm 2019); biên chế viên chức giao 30.830 

(giảm 78 biên chế so với năm 2019); 
9 Như huyện Thăng Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường 
10 Tính đến 30/10/2019 Trường Đại học Quảng Nam chỉ tuyển sinh bậc đại học 215/1.290 chỉ tiêu, đạt 

16,6%; bậc cao đẳng 6/400 chỉ tiêu, đạt 1,5%. 

    Biên chế giao Trường Đại học Quảng Nam năm 2019 là 171 chỉ tiêu; năm 2020 đề nghị giao 171 

chỉ tiêu. 
11 Đến hết tháng 11/2019 đã thẩm định thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm, 

cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc đối với Đài Phát thanh - 

Truyền hình và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, 

Công Thương,  Xây dựng, Ngoại vụ, Nội vụ, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài 

nguyên và Môi trường, Lao đông - Thương binh và Xã hội, Văn hoá - Thể thao và Du lịch; Ban Quản 

lý Khu Kinh tế mở Chu lai, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, các huyện: Duy Xuyên, Phước Sơn, 

Bắc Trà My, Núi Thành, Đông Giang, Quế Sơn 
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nghiệp đủ điều kiện tự chủ chi thường xuyên nhưng vẫn đề nghị giao chỉ tiêu 

biên chế sự nghiệp như các năm trước12, tạo áp lực trong bố trí kinh phí chi trả 

lương, phụ cấp. 

3. Kiến nghị, đề xuất 

Từ những phân tích nêu trên, để thực hiện lộ trình tinh giản biên chế theo 

đúng quy định; khắc phục các bất cập trong giao chỉ tiêu biên chế, đảm bảo tạo 

điều kiện tốt nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương; đồng thời có cơ sở phân bổ dự toán kinh phí năm 2020, Ban đề nghị 

HĐND tỉnh xem xét như sau: 

3.1 Tại kỳ họp này tạm giao biên chế năm 2020 như nội dung UBND tỉnh 

trình. Cụ thể: giao 3.157 biên chế công chức (giảm 44 biên chế so với năm 

2019); 30.830 biên chế viên chức (giảm 78 biên chế so với năm 2019); 234 định 

mức lao động tại các cơ sở bảo trợ xã hội; 88 điṇh mức lao động đối với các các 

tổ chức hội (giảm 03 so với năm 2019).   

3.2 Giao UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp các địa 

phương xây dựng kế hoạch biên chế năm 2020 trình HĐND tỉnh quyết nghị 

chính thức tại kỳ họp chuyên đề quý II/2020 trên các cơ sở sau: 

 a) Xây dựng bộ tiêu chí làm cơ sở giao biên chế công chức cho các đơn vị địa 

phương theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Nghị định 21/2010/NĐ-CP; trình HĐND 

tỉnh giao biên chế đảm bảo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 19 Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương. Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương và 

trình HĐND tỉnh sử dụng quỹ biên chế công chức dự phòng bổ sung các địa 

phương, đơn vị có nhu cầu bức thiết. 

b) Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức đảm bảo đủ nhân lực làm việc 

tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Sau khi có kết quả tuyển dụng chấm dứt sử 

dụng hợp đồng chuyên môn theo đúng quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP và 

không cấp kinh phí chi trả lương cho hợp đồng chuyên môn không đúng quy định, 

không bố trí hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm công tác chuyên môn, 

nghiệp vụ. Kiên quyết cắt giảm chỉ tiêu biên chế đối với các đơn vị, địa phương 

còn chỉ tiêu nhưng không có kế hoạch sử dụng, không có nhu cầu tuyển dụng. 

c) Hoàn thành việc thẩm định đề án vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp 

công lập trên địa bàn toàn tỉnh; sử dụng kết quả thẩm định để làm cơ sở, căn cứ 

giao chỉ tiêu biên chế, xác định rõ số biên chế sự nghiệp giảm sau sắp xếp tổ 

chức, bộ máy. Hoàn thành đề án sắp xếp 06 cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo chủ 

trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; đối với các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp chỉ giao định mức biên chế sự nghiệp theo số học sinh, sinh viên. 

d) Thực hiện chủ trương chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu, 

đủ điều kiện sang cơ chế tự chủ về biên chế, tài chính để giảm số người làm việc và 

                                           
12 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (22 chỉ tiêu); BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình 

giao thông (35 chỉ tiêu); BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT(20 chỉ tiêu) 
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hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đối với các đơn vị tự đảm bảo kinh phí chi 

thường xuyên chỉ bố trí khung biên chế lãnh đạo quản lý; đơn vị sử dụng nguồn thu 

để chi trả hợp đồng lao động theo cơ chế tự chủ. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về Tờ trình đề nghị giao 

biên chế công chức, tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2020. Kính trình kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa 

IX xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND; 

- UBND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Đại biểu khách mời; 

- VP HĐND tỉnh: CPVP, CV; 

- Lưu VT, TH (Hiền). 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

          Đặng Thị Minh Nguyệt 


		stttt@danang.gov.vn
	2019-12-13T14:22:01+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Hội đồng Nhân dân tỉnh<vphdnd@quangnam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




