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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

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 2021

Qua xem xét Tờ trình số 6992/TTr-UBND ngày 30/11/2020 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 2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo như sau: 

1. Tình hình quản lý, sử dụng biên chế năm 2020
Công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức 

hành chính và viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2020 đảm 
bảo theo định biên; thực hiện thấp hơn so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh 
giao1. Thực hiện tinh giản đúng lộ trình đề ra. Đang tiếp tục thực hiện việc sắp xếp 
bên trong các cơ quan hành chính, sắp xếp, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp; tiếp tục 
phê duyệt đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị theo các văn bản quy định 
của Trung ương. Trong quá trình thực hiện đã kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền bổ 
sung biên chế công chức, điều chỉnh biên chế sự nghiệp đối với một số cơ quan, 
đơn vị. Bên cạnh đó, đã tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức bằng nhiều hình 
thức nhằm bổ sung số lượng công chức, viên chức góp phần đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra của Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 
15/7/2020 của HĐND tỉnh, đến nay UBND tỉnh chưa hoàn thành việc thẩm định đề 
án vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập2, chưa hoàn thành bộ tiêu chí 
xác định biên chế công chức của các sở, ngành, địa phương do sự thay đổi quy 
định từ Trung ương. Bên cạnh đó, việc tuyển dụng công chức, viên chức còn chậm 
so với tiến độ đề ra. Thủ tục xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp 
huyện còn một số bất cập; tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã một số nơi chưa 
kịp thời. Việc không cho phép đăng ký thi tuyển công chức đối với các huyện thực 
hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã phần nào làm ảnh hưởng đến việc 
bổ sung số lượng công chức có chuyên môn phù hợp các vị trí theo đề án vị trí việc 
làm. Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế trên địa 
bàn tỉnh còn thiếu nhưng chưa được bổ sung kịp thời. Tại một số cơ quan, đơn vị, địa 

1 Số người làm việc tại các cơ quan, tổ chức hành chính (tính đến ngày 31/10/2020) là 2.539 công chức (biên chế 
tỉnh giao là 3,163 công chức), số người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh là 26.421 viên 
chức (biên chế tỉnh giao 30.709 viên chức)
2 Hoàn thành trước ngày 30/11/2020 theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh
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phương vẫn còn nhiều hợp đồng chuyên môn3, trái với quy định tại Khoản 3 Điều 3 
Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ4.

Công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức 
chưa được thực hiện thường xuyên nên chưa kịp thời phát hiện, giải quyết những khó 
khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác này.

2. Kế hoạch biên chế năm 2021
Kế hoạch biên chế năm 2021 do UBND tỉnh trình đảm bảo theo đúng lộ trình 

tinh giản biên chế được HĐND tỉnh quyết nghị tại Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 
19/7/2018 và đảm bảo số lượng công chức, viên chức được Bộ Nội vụ thẩm định5. 
Tuy nhiên, qua rà soát các văn bản quy định của pháp luật, nhu cầu thực tế và thông 
tin qua giám sát, khảo sát tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, Ban Pháp chế HĐND 
tỉnh có một số ý kiến sau: 

- Đối với việc giao biên chế công chức: Việc giao biên chế công chức đối với 
các huyện, thị xã, thành phố mang tính bình quân, chưa có tiêu chí cụ thể cho từng địa 
phương, đơn vị để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quy mô dân số, diện tích, số đơn 
vị hành chính cấp xã, đặc điểm tình hình phát triển kinh tế - xã hội vấn đề này đã được 
ban đề cập nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa giải pháp khắc phục.

- Đối với biên chế viên chức: 
+ Chưa thống nhất giao bổ sung biên chế cho các Trung tâm Kỹ thuật nông 

nghiệp cấp huyện khi chưa xét đến tính chất công việc của các cơ quan theo khu 
vực, vùng miền (nông thôn, đô thị).

+ Việc giao định mức cho các cơ sở bảo trợ xã hội giữ nguyên định mức như 
các năm trước, chưa được tính toán hợp lý theo lộ trình sắp xếp, sáp nhập lại một số 
cơ sở BTXH, chưa bám sát quy định tại Nghị định 103/2017/NĐ-CP 
ngày 12/9/2017 của Chính phủ và Thông tư 33/2017/TT-BLĐTBXH 
ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội.

3. Kiến nghị, đề xuất
Từ những phân tích, đánh giá 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;  Ban đề xuất một số kiến nghị sau:

3.1. Đề nghị HĐND tỉnh thống nhất giao biên chế năm 2021 như nội dung 
UBND tỉnh trình. Cụ thể: Giao 3.110 biên chế công chức (giảm 53 biên chế so với 

3 Hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ: 399 hợp đồng tại các cơ quan hành chính; 4.777 hợp đồng chuyên 
môn, nghiệp vụ (trong đó có 1.747 hợp đồng lao động tại đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ)
4 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.”
5 Công chức giao 3.110 biên chế (giảm 396 biên chế, tương đương 11,3% so với biên chế Bộ Nội vụ giao 
cho tỉnh năm 2015); biên chế viên chức giao 29.810 (giảm 4.018 biên chế, tương đương 11,88% so với 
Bộ Nội vụ giao cho tỉnh năm 2015);
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năm 2020); 28.759 biên chế viên chức (giảm 1950 biên chế so với năm 2020); 234 
định mức lao động tại các cơ sở bảo trợ xã hội (giữ nguyên so với năm 2020); 88 định 
mức lao động đối với các các tổ chức hội (giảm 01 định mức so với năm 2020). 

3.2. Sau khi được HĐND tỉnh thông qua, Ban đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ 
đạo thực hiện một số vấn đề sau: 

- Tiếp tục theo dõi hướng dẫn của Trung ương để sớm ban hành bộ tiêu chí xác 
định biên chế công chức và hoàn thành việc xây dựng, thẩm định điều chỉnh, bổ 
sung, phê duyệt Đề án vị trí việc làm của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 
công lập được phê duyệt theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP, Nghị định số 
106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020, làm cơ sở giao biên chế công chức, viên chức, số 
người làm việc những năm tiếp theo phù hợp.

- Thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bên trong cơ 
quan hành chính; thực tế quản lý, sử dụng biên chế của các cơ quan, đơn vị, địa 
phương. Đồng thời, triển khai xây dựng đề án và hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn 
các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, 
108/2020/NĐ-CP, 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 
1004/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các quy định của 
Trung ương về sắp xếp, sáp nhập một số cơ quan, đơn vị, trên cơ sở đó kịp thời đề 
xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung biên chế đảm bảo sát đúng, phù hợp thực 
tế. Xây dựng phương án sử dụng hiệu quả 39 biên chế công chức chưa phân bổ để bổ 
sung kịp thời nhân lực cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thật sự có nhu cầu, nhất là 
đối với các cơ quan có chức năng thẩm định dự án đầu tư, xây dựng, đất đai, tài 
chính,...

- Tiếp tục 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; đồng thời, tổ 
chức rà soát đánh giá mức độ tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập để đề xuất giao, 
cắt giảm số lượng người làm việc theo lộ trình phù hợp, lưu ý đối với các đơn vị 
thuộc địa bàn các địa phương trung du, miền núi có nguồn thu hạn chế, không ổn 
định và các đơn vị chịu tác động ảnh hưởng lớn, lâu dài bởi tình hình dịch bệnh, 
thiên tai thời gian qua. Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn kịp 
thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi được 
giao quyền tự chủ. 

- Rà soát kỹ yêu cầu công việc của Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp giữa các 
huyện so với các thị xã, thành phố thuộc tỉnh (nhất là bộ phận viên chức thực hiện 
chuyên môn về kỹ thuật nông nghiệp) để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giao 
biên chế phù hợp với khối lượng công việc được giao.

- Chỉ đạo bố trí nhân lực phù hợp với chức năng nhiệm vụ, khối lượng công 
việc của Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
cấp huyện để đáp ứng kịp thời yêu cầu giải quyết hồ sơ đất đai cho người dân.

- Thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp mạng lưới trường, lớp học gắn với bố trí 
đội ngũ viên chức. Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở 
từng môn học, lớp học, cấp học để xây dựng kế hoạch tuyển dụng đội ngũ giáo viên 
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phù hợp, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng và khắc phục tình trạng thừa thiếu 
cục bộ, có lộ trình giải quyết số viên chức ngành giáo dục dôi dư hợp lý, tránh thiệt 
thòi cho người lao động. 

- Xem xét, rà soát chức năng nhiệm vụ, lộ trình thực hiện sắp xếp, sáp nhập để 
kịp thời đề xuất phương án bổ sung, điều chỉnh định mức lao động tại các cơ sở bảo 
trợ xã hội cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của Trung ương, trong 
đó cần quan tâm xem xét việc điều phối biên chế định mức lao động phù hợp đối với 
các đơn vị có tính chất công việc đặc thù (như Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần, 
Trung tâm cai nghiện ma túy Quảng Nam).

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn theo dõi hướng dẫn của các bộ, ngành, 
Trung ương để kịp thời hướng dẫn, giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện 
chuyển xếp lương đối với lao động hợp đồng Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 
17/11/2000, nhất là các quy định bảng lương, cách xếp lương, thời điểm xếp chuyển 
lương, định mức, chỉ tiêu được phép hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính 
và đơn vị sự nghiệp công lập; việc xác định thời hạn nâng lương, khoảng cách giữa 
các bậc lương liền kề, …

- Chấm dứt hợp động lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan, 
đơn vị, địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Kiên quyết cắt giảm chỉ tiêu 
biên chế đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương còn chỉ tiêu nhưng không có kế 
hoạch sử dụng, không đăng ký tuyển dụng để điều chỉnh bổ sung cho các cơ quan, 
đơn vị, địa phương khác có nhu cầu. Tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyển dụng công 
chức, viên chức (bằng nhiều hình thức) để kịp thời bổ sung nguồn nhân lực, đáp ứng 
yêu cầu công việc.

-  Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh, xử lý 
các vi phạm trong quản lý, sử dụng biên chế, số lượng người làm việc trong các  ở 
từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tổ chức đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh liên quan chế 
độ, chính sách NHĐKCT xã, thôn. Trên cơ sở tích hợp cơ chế, chính sách đã ban 
hành và quy định hướng dẫn Trung ương để xây dựng đề án về chế độ, chính sách 
đảm bảo đồng bộ, toàn diện trình HĐND tỉnh. Trước mắt, tập trung rà soát, đề xuất 
giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, bất cập liên quan đến việc thực hiện chế độ, 
chính sách đối với NHĐKCT xã, thôn thuộc phạm vi thẩm quyền của tỉnh6 để tạo 
thuận lợi cho đội ngũ này yên tâm công tác, góp phần xây dựng được đội ngũ cơ sở 
đảm bảo chất lượng, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

6 hướng dẫn cách tính BHXH, BHYT đối với NHĐKCT, điều chỉnh quy định mức phụ cấp, thời gian làm việc đối 
với người hoạt động không chuyên trách, kịp thời hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với Chủ tịch Hội đặc thù 
cấp xã không phải người hưởng lương hưu
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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 2021, kính trình kỳ họp thứ 21, 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 (Trân).

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao
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