
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

#SoKyHieuVanBan 

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

#DiaDiemNgayBanHanh 

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 Quảng Nam năm 2021

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 
17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức; Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính 
phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức; Nghị định số 106/2020/NĐ-CP 
ngày 10/9/2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và số người làm việc 
trong 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 lượng người làm việc trong đơn 
vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2018 (gọi tắt là Nghị quyết 17/NQ-
HĐND); Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh về quyết định biên chế công chức, tổng số lượng người làm việc trong đơn vị 
sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Nam năm 2020 (gọi tắt là Nghị quyết 22/NQ-
HĐND) và các quy định hiện hành; 

Trên cơ sở tình hình thực tế địa phương và ý kiến chỉ đạo của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy; ý kiến tham gia của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, 
Ban Pháp chế và các Ban liên quan thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh; Uỷ ban nhân 
dân tỉnh xây dựng 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 2021 trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 20 với các nội dung 
chính như sau:

Phần I
TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BIÊN CHẾ 

CÔNG CHỨC, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC NĂM 2020
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BIÊN CHẾ 
1. Biên chế công chức
a) 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 công chức.
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b) Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã 
quyết định giao biên chế công chức năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị, địa 
phương thuộc tỉnh (tại Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 30/7/2020) là 3.163 
biên chế.

So với số biên chế Bộ Nội vụ giao cho tỉnh Quảng Nam năm 2015 (là 
3.506 biên chế1) thì năm 2020 tỉnh Quảng Nam giao giảm 343 biên chế, tương 
đương giảm 9,78%.

c) Số người làm việc tại các cơ quan, tổ chức hành chính (tính đến ngày 
31/10/2020) là 2.539 công chức, 267 hợp đồng lao động theo Nghị định 
68/2000/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP) và 399 
hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Số lượng người làm việc (biên chế viên chức), vị trí việc làm trong 
đơn vị sự nghiệp công lập

a) Bộ Nội vụ thẩm định, giao tổng số lượng người làm việc trong các đơn 
vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Nam (gồm đơn vị được giao quyền  tự chủ 
và đơn vị chưa được giao tự chủ)2 năm 2020 là 31.198 người (tại Công văn số 
4695/BNV-TCBC ngày 26/9/2019 của Bộ Nội vụ).

b) Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã 
quyết định giao số lượng người làm việc năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị, địa 
phương (tại Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 30/7/2020) là 30.709 biên chế 
viên chức; so với số biên chế năm 2015 do Bộ Nội vụ thẩm định (tại Công văn 
số 6601/BNV-TCBC ngày 15/12/2017 là 33.828 biên chế) thì tỉnh Quảng Nam 
giao giảm 3.119 biên chế, tương đương giảm 9,22%.

(So với số Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt năm 2015 (là 33.928 biên 
chế) thì năm 2020 giao giảm 3.219 biên chế, tương đương giảm 9,49%). 

c) Số người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh 
(tính đến ngày 31/10/2020) là 26.421 viên chức, 1.426 hợp đồng lao động theo 
Nghị định 68/2000/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 161/2018/NĐ-
CP) và 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).

d) Thẩm định, phê duyệt Đề án vị trí việc làm
- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ (đơn vị 

tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị do ngân sách nhà nước bảo 

1 Đã điều chỉnh giảm 103 biên chế công chức do bàn giao Chi cục Quản lý thị trường (thuộc Sở 
Công Thương) về Bộ Công Thương.

2 Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền  tự chủ gồm đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, chi 
đầu tư và đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên. Đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao tự chủ gồm 
đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường 
xuyên.
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đảm chi thường xuyên): Căn cứ quy định hiện hành, UBND tỉnh đã thẩm định, 
phê duyệt Đề án vị trí việc làm cơ bản hoàn thành đối với các đơn vị sự nghiệp y 
tế, văn hoá - thông tin - thể thao và sự nghiệp khác trên địa bàn tỉnh (109 đơn vị, 
gồm 02 đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo (thuộc UBND tỉnh), 29 đơn vị sự 
nghiệp y tế, 23 đơn vị sự nghiệp văn hoá - thông tin - thể thao và 55 đơn vị sự 
nghiệp khác). Qua thẩm định, năm 2021 các đơn vị tiếp tục giảm 26 biên chế 
viên chức so với số giao năm 2020, (so với số giao năm 2019 thì năm 2021 qua 
thẩm định giảm 178 biên chế).

 Đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo mầm non, phổ thông công 
lập (734 trường; gồm 227 mầm non, 235 tiểu học, 183 THCS, 35 TH&THCS, 54 
THPT), trong quá trình triển khai 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 định hướng đến năm học 2024 - 2025 được phê duyệt tại Quyết định số 
2428/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh và xây dựng Đề án vị trí việc 
làm tại các đơn vị sự nghiệp này đã phát sinh những vướng mắc, khó khăn, cụ 
thể:

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định vị trí việc 
làm trong đơn vị sự nghiệp công lập (nay được thay thế bởi Nghị định số 
106/2020/NĐ-CP), Thông tư số 14/2012/TT-BNV hướng dẫn Nghị định số 
41/2012/NĐ-CP và các Thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 
16/3/2015, Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 hướng dẫn danh 
mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng làm việc trong các cơ sở giáo 
dục phổ thông công lập; vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo 
được phân thành 03 nhóm cụ thể (nhóm công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành; 
nhóm công việc hoạt động nghề nghiệp; nhóm công việc hỗ trợ, phục vụ) và gắn 
với định mức biên chế cho từng vị trí việc làm. 

Tuy nhiên, tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP, vị trí việc làm được phân 
thành 04 nhóm (lãnh đạo, quản lý; chức danh nghề nghiệp chuyên ngành; chức 
danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ); đồng thời, Nghị 
định nêu rõ trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ “hướng 
dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên 
ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng 
người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao 
quản lý sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ Nội vụ”. Đến nay, Bộ 
chuyên ngành chưa có văn bản hướng dẫn và quy định cụ thể.

Vì vậy, UBND tỉnh sẽ tiến hành thẩm định Đề án vị trí việc làm trong các 
cơ sở giáo dục - đào tạo mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh sau khi 
có văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo tinh thần 
Nghị định số 106/2020/NĐ-CP.

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ (đơn vị tự 
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bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên): 
Theo quy định tại Nghị định 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì đơn vị xây 
dựng Đề án vị trí việc làm, tổ chức thẩm định và trình người đứng đầu đơn vị 
quyết định phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 
nghiệp của đơn vị; Trường hợp đơn vị có Hội đồng quản lý thì người đứng đầu 
đơn vị phải trình Hội đồng quản lý thông qua trước khi quyết định phê duyệt vị 
trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp. Hiện nay, các đơn vị 
sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ căn cứ Nghị định này để triển khai 
xác định vị trí việc làm, tổ chức thẩm định và quyết định phê duyệt Đề án vị trí 
việc làm của đơn vị.  

3. Định mức cán bộ, nhân viên đối với cơ sở Bảo trợ xã hội và định 
mức lao động đối với các tổ chức Hội

Căn cứ Nghị quyết 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND 
tỉnh đã quyết định giao số lượng cán bộ, nhân viên đối với cơ sở Bảo trợ xã hội 
và lao động đối với các tổ chức Hội năm 2020 (tại Quyết định số 2046/QĐ-
UBND ngày 30/7/2020) như sau:

- Giao số lượng cán bộ, nhân viên đối với cơ sở Bảo trợ xã hội thuộc Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội là 234 định mức, trong đó sự nghiệp y tế 152 
định mức (có 23 biên chế viên chức), sự nghiệp khác 82 định mức (có 55 biên 
chế viên chức).

- Giao số lượng lao động đối với các tổ chức Hội là 89 định mức (trong đó 
có 60 biên chế viên chức đã giao cho các tổ chức Hội từ năm 2013 trở về trước).

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số 

lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh được Hội đồng 
nhân dân tỉnh, UBND tỉnh giao năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương 
đảm bảo tinh giản biên chế theo lộ trình đề ra (biên chế công chức giảm 9,78%; 
biên chế viên chức giảm 9,22% so với số Bộ Nội vụ giao năm 2015).

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, công tác kiện toàn, sắp xếp các tổ 
chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh 
gọn, nâng cao hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đến 
nay đã triển khai sắp xếp, tinh giản 33 tổ chức hành chính bên trong các cơ 
quan, đơn vị, địa phương (29 tổ chức thuộc Sở, ngành và 04 tổ chức thuộc 
UBND cấp huyện)3, giảm 97 đơn vị sự nghiệp công lập (43 đơn vị thuộc Sở, 
ngành và 54 đơn vị thuộc UBND cấp huyện)4. 

3 Hợp nhất Phòng Tổ chức cán bộ vào Văn phòng tại các cơ quan: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội , Sở 
Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT; 
Hợp nhất Phòng Tài chính - Kế hoạch vào Văn phòng tại các cơ quan: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo 
dục và Đào tạo, Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - 
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Các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa 
bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt Đề án vị trí việc làm; 
từng bước gắn việc bố trí biên chế, số lượng người làm việc, thực hiện chế độ 
chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm của 
cơ quan, đơn vị. 

Trong năm 2020, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và do 
một số nguyên nhân nên tỉnh chưa tiến hành thi tuyển công chức, viên chức để 
bổ sung số lượng công chức, viên chức nghỉ hưu đúng tuổi theo quy định, nghỉ 
hưu theo chế độ Nghị định 108/2014/NĐ-CP, Nghị định 113/2018/NĐ-CP,… 
dẫn đến đa số các đơn vị, địa phương chưa tuyển dụng hết chỉ tiêu biên chế công 
chức, viên chức, số lượng người làm việc được giao. 

Tổng số lượng người làm việc thuộc sự nghiệp giáo dục - đào tạo trên địa 
bàn tỉnh còn thiếu theo quy mô trường lớp và do tăng tỷ lệ định mức giáo 
viên/lớp, giáo viên bộ môn theo quy định hiện hành (nhưng đến nay Bộ, ngành 
Trung ương vẫn chưa giao bổ sung biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục - đào 
tạo theo đề nghị của tỉnh); các địa phương đã triển khai hợp đồng lao động theo 
Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ để đảm bảo giáo viên 
đứng lớp, đáp ứng công tác giảng dạy. Biên chế viên chức sự nghiệp y tế tại các 
cơ sở khám chữa bệnh, y tế dự phòng công lập còn thiếu; tuy nhiên các đơn vị 
đã kết hợp với hình thức hợp đồng lao động từ nguồn thu dịch vụ để đảm bảo 
nhân sự theo định mức giường bệnh và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của 
nhân dân... 

Các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ chưa có hướng dẫn 
cụ thể của Bộ, ngành Trung ương về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức, đánh giá, 
phân loại, xếp hạng đơn vị theo từng lĩnh vực… dẫn đến chưa phát huy thẩm 
quyền của người đứng đầu đơn vị trong việc quyết định viên chức, số lượng 
người làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao và bảo 
đảm việc làm ổn định, thu nhập cho người lao động, (Theo quy định tại Nghị 
định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ thì chậm nhất đến hết 
ngày 30/6/2021, Bộ trưởng bộ quản lý ngành, lĩnh vực phải ban hành văn bản 
hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên 
ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng 
người làm việc đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được 
giao quản lý). 

Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc; Hợp nhất Phòng Quản lý hành nghề Y Dược tư nhân và Phòng Nghiệp vụ 
Y (thuộc Sở Y tế); Sáp nhập Phòng Quản lý Lưu trú và Phòng Quản lý lữ hành thành Phòng Du lịch (thuộc Sở 
Văn hoá-Thể thao và Du lịch); Giải thể Phòng Thương mại du lịch thuộc UBND thành phố Hội An; Giải thể 
Phòng Y tế thuộc UBND các huyện: Nông Sơn, Núi Thành, Hiệp Đức...

4 Giải thể Trung tâm Hội nghị (thuộc Văn phòng UBND tỉnh), BQL rừng phòng hộ Bắc Sông Bung, A 
Vương, Sông Kôn (thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT),…; hợp nhất Trung tâm Văn hoá-Thể thao và Đài Truyền 
thanh-Truyền hình, Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp và Trung tâm Phát triển quỹ đất (thuộc UBND cấp 
huyện),…; sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình vào Trung tâm Y tế cấp huyện; sáp nhập Trung 
tâm Sâm Ngọc linh vào Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Nam Trà My…
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Dự kiến trong năm 2021, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập 
trên địa bàn tỉnh sẽ có nhiều biến động do triển khai sắp xếp, kiện toàn theo 
Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương (gọi tắt là Nghị định 107/2020/NĐ-CP); Nghị định số 
108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ 
chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh (gọi tắt là Nghị định 108/2020/NĐ-CP); Nghị định số 120/2020/NĐ-
CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể 
đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là Nghị định 120/2020/NĐ-CP),… Đề án vị 
trí việc làm của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn 
tỉnh cần được điều chỉnh, bổ sung, phê duyệt theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP 
ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức (gọi tắt 
là Nghị định 62/2020/NĐ-CP); Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 
của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và số người làm việc trong đơn vị sự 
nghiệp công lập (gọi tắt là Nghị định 106/2020/NĐ-CP) và các Thông tư hướng 
dẫn của Bộ, ngành trung ương.

Phần II
KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC, 

SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC NĂM 2021

I. BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH 
CHÍNH

1. Biên chế Bộ Nội vụ giao
Bộ Nội vụ giao cho tỉnh Quảng Nam năm 2021 (tại Quyết định số 

765/QĐ-BNV ngày 12/10/2020) là 3.149 biên chế công chức; giảm 357 biên 
chế, tương đương 10,18% so với số biên chế giao cho tỉnh năm 2015.

(So với số biên chế Bộ Nội vụ giao năm 2021, thì năm 2020 tỉnh Quảng 
Nam giao vượt 14 biên chế).

2. Kế hoạch biên chế công chức năm 2021
Nghị quyết 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh 

căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định có liên 
quan để hoàn chỉnh Đề án “Xây dựng bộ tiêu chí xác định biên chế công chức 
của các Sở, ngành, địa phương” trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến làm cơ 
sở giao biên chế công chức từ năm 2021.

Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn dự thảo Quyết 
định ban hành Quy định “Bộ tiêu chí giao biên chế công chức đối với các Sở, 
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Ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam” (gọi tắt 
là Quy định Bộ tiêu chí). Tuy nhiên, trong quá trình dự thảo Quy định Bộ tiêu 
chí có một số hạn chế, vướng mắc:

- Khoản 2 điều 4 Nghị định 62/2020/NĐ-CP quy định căn cứ xác định 
biên chế công chức là theo vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí 
việc làm... Điều 19 Nghị định 62/2020/NĐ-CP quy định: Chậm nhất đến hết 
ngày 31/10/2020, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực phải ban hành văn bản hướng 
dẫn về vị trí việc làm đối với công chức nghiệp vụ chuyên ngành được giao quản 
lý từ trung ương đến địa phương, định mức biên chế công chức trong cơ quan, 
tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý. Tuy nhiên, đến nay Bộ, ngành 
chưa có hướng dẫn về vị trí việc làm và định mức biên chế công chức trong cơ 
quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý.

- Khoản 1 điều 4 Nghị định 62/2020/NĐ-CP quy định xác định vị trí việc 
làm là căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, 
tổ chức… Nghị định 107/2020/NĐ-CP quy định: Tiêu chí thành lập phòng 
chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở của cấp tỉnh loại I phải bố trí tối thiểu 06 biên 
chế công chức; thành lập Chi cục và tương đương thuộc Sở phải bố trí tối thiểu 
12 biên chế công chức; thành lập Phòng chuyên môn thuộc Chi cục phải bố trí 
tối thiểu 05 biên chế công chức…; Bộ ngành Trung ương hướng dẫn thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý…; 
Việc sắp xếp các tổ chức thuộc sở theo tiêu chí quy định tại Nghị định này hoàn 
thành trước ngày 31/3/2021… Nghị định 108/2020/NĐ-CP quy định: Ủy ban 
nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định 
việc thành lập hoặc không thành lập và kiện toàn tổ chức các phòng cho phù 
hợp với yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương...; Quy định cụ thể chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của phòng phù hợp với hướng dẫn của bộ quản lý ngành, 
lĩnh vực và các văn bản khác có liên quan. Hiện nay, Bộ, ngành cũng chưa có 
hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo ngành, lĩnh vực 
thuộc phạm vi quản lý, để địa phương triển khai sắp xếp bộ máy, quy định lại 
chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, UBND 
huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai sắp xếp, kiện toàn 
tổ chức bộ máy theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, số 108/2020/NĐ-CP. Qua 
tổng hợp báo cáo, nhiều đơn vị, địa phương đề nghị phê duyệt lại vị trí việc làm 
Nghị định số 62/2020/NĐ-CP và điều chỉnh, thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy bên 
trong như giải thể Phòng Y tế cấp huyện (Tam Kỳ, Phú Ninh, Quế Sơn, Bắc Trà 
My, Nam Trà My, Phước Sơn, Nam Giang,…); Ban Dân tộc giảm 01 Phòng, Sở 
Ngoại vụ giảm 01 Phòng, Thanh tra tỉnh giảm 01 Phòng…; Sở Tư pháp, Sở Khoa 
học và Công nghệ,… dự kiến sắp xếp, giảm tổ chức bộ máy bên trong theo Nghị 
định 107/2020/NĐ-CP và khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ chủ quản.
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Từ thực tế các quy định và đề xuất của đơn vị, địa phương nêu trên và 
quan điểm khi xây dựng dự thảo Quy định Bộ tiêu chí theo ý kiến của Hội đồng 
nhân dân tỉnh (các tiêu chí được xác định cần bảo đảm tính khoa học, khách 
quan và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, với tính chất, đặc điểm, quy mô, 
phạm vi, đối tượng quản lý của từng đơn vị, địa phương; triển khai hiệu quả, có 
tính ổn định lâu dài…); UBND tỉnh xin ý kiến Hội đồng nhân dân tỉnh thống 
nhất lùi thời điểm báo cáo về Quy định Bộ tiêu chí giao biên chế công chức cho 
các đơn vị, địa phương vào kỳ họp giữa năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
(sau khi hoàn thành cơ bản việc sắp xếp, kiện toàn các tổ chức hành chính, đơn 
vị sự nghiệp theo quy định).

Để xây dựng Kế hoạch giao biên chế công chức năm 2021, UBND tỉnh 
báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

Trên cơ sở Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức của các Sở, Ban, 
ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố được thẩm định; Ủy ban nhân dân tỉnh đã 
báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 
19/7/2018 về Đề án tinh giản biên chế tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2021; 
theo đó, năm 2021 sẽ giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương là 3.110 biên 
chế5, giảm 396 biên chế (tương đương 11,3%) so với số biên chế Bộ Nội vụ giao 
cho tỉnh năm 2015.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần 
thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (một số vấn đề về tiếp tục 
đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu 
lực, hiệu quả) chỉ đạo: Tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối 
bên trong các tổ chức của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu 
lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Việc sắp xếp 
lại tổ chức bộ máy không được tăng thêm đầu mối và biên chế. Thực hiện tinh 
giản biên chế theo đúng mục tiêu đã đề ra…

Do vậy, UBND tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết 
định giao biên chế công chức năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương 
theo Nghị quyết 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh là 3.110 biên chế 
công chức. 

(Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm).
II. SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

CÔNG LẬP
1. Số lượng người làm việc năm 2021 được Bộ Nội vụ, Hội đồng nhân 

dân tỉnh thẩm định, phê duyệt

5 Có điều chỉnh biên chế công chức giao đối với Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường 
trên cơ sở ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 137/HĐND-VP 
ngày 12/4/2019, Thông báo số 15/TB-HĐND ngày 01/4/2020.
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- Năm 2021, Bộ Nội vụ thẩm định, giao tổng số lượng người làm việc 
trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ của tỉnh 
Quảng Nam (tại Công văn số 4576/BNV-TCBC ngày 03/9/2020) là 29.892 
người (Bộ Nội vụ không giao số lượng người làm việc đối với đơn vị sự nghiệp 
công lập được giao quyền tự chủ).

So với số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập được 
Bộ Nội vụ thẩm định, giao năm 2021, thì năm 2020 tỉnh Quảng Nam giao vượt 
817 người.

- Tại Nghị quyết 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, theo lộ trình 
giao biên chế viên chức giai đoạn 2018-2021 thì số lượng người làm việc trong 
các đơn vị sự nghiệp công lập (được giao quyền tự chủ và chưa được giao quyền 
tự chủ) cho các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2021 là 30.215 biên chế; giảm 
4.093 biên chế, tương đương giảm 12,1% so với số Bộ Nội vụ thẩm định năm 
2015. 

2. Kế hoạch giao số lượng người làm việc năm 2021
Về thẩm quyền quyết định số lượng người làm việc trong đơn vị sự 

nghiệp công lập, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ 
quy định:

- (Điều 9) Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, chi 
đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên lập kế hoạch 
số lượng người làm việc hàng năm; tổ chức thẩm định và trình người đứng đầu 
đơn vị sự nghiệp công lập quyết định phê duyệt. Trường hợp đơn vị sự nghiệp 
công lập có Hội đồng quản lý thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải 
trình Hội đồng quản lý thông qua trước khi quyết định phê duyệt số lượng người 
làm việc của đơn vị.

- (Điều 13) Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt số lượng người làm việc 
hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo 
đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà 
nước bảo đảm chi thường xuyên của địa phương.

- (Điều 14) Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm: 
+ Trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tổng số lượng người làm việc 

hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo 
đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà 
nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý trong tổng số lượng 
người làm việc đã được Bộ Nội vụ thẩm định;

+ Quyết định giao, điều chỉnh số lượng người làm việc hưởng lương từ 
ngân sách nhà nước đối với từng đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một 
phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo 
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đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý trong tổng số lượng người làm 
việc được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt;

+ Quyết định giao, điều chỉnh số lượng người làm việc hưởng lương từ 
nguồn thu sự nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên theo quy định.

Căn cứ quy định nêu trên, Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng, báo cáo Hội 
đồng nhân dân tỉnh về số lượng người làm việc (biên chế viên chức) đối với các 
đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh như sau:

2.1. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ
Ngoài Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ, 

hiện nay việc tuyển dụng, quản lý viên chức, xác định số lượng người làm việc 
đối với đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ còn có một số quy 
định như sau:

- Luật Viên chức năm 2010: (Điều 20) Việc tuyển dụng viên chức phải 
căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập. (Khoản 1 điều 24) Đối với đơn 
vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 
công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức (thông qua thi tuyển hoặc xét 
tuyển) và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. (Điều 48) Đơn vị sự nghiệp 
công lập được giao quyền tự chủ thực hiện ký hợp đồng làm việc, bổ nhiệm, 
thay đổi chức danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp 
đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc đối với viên chức; bổ nhiệm, miễn 
nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công 
việc;

- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định 
cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập: (Khoản 1 điều 7) Đơn vị sự nghiệp 
công tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công tự bảo 
đảm chi thường xuyên quyết định số lượng người làm việc của đơn vị;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức: (Điều 7) Đối với đơn vị sự nghiệp 
công lập bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập bảo 
đảm chi thường xuyên thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện 
việc tuyển dụng viên chức. (Khoản 1 điều 66) Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo 
đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi 
thường xuyên quyết định danh mục vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức 
danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc theo quy định của Đảng và của 
pháp luật.

Căn cứ các quy định nêu trên, UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân 
tỉnh xem xét thu hồi 1.762 biên chế viên chức (gồm 1.322 biên chế sự nghiệp y 
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tế, 51 biên chế sự nghiệp văn hoá - thông tin - thể thao, 389 biên chế sự nghiệp 
khác) đã được cấp thẩm quyền (UBND tỉnh hoặc Sở, Ban, ngành, địa phương) 
giao đối với các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ trên địa bàn 
tỉnh. 

(Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm).
Về tuyển dụng, sử dụng, thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức, 

người lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ, 
UBND tỉnh sẽ hướng dẫn bằng văn bản để các đơn vị có cơ sở triển khai thực 
hiện.

2.2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ
a) Số lượng người làm việc năm 2021 giao cho các đơn vị:
Số lượng người làm việc (biên chế viên chức) giao cho các Sở, Ban, 

ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố năm 2021 (đối với các đơn vị sự nghiệp 
công lập chưa được giao quyền tự chủ) được xác định trên cơ sở biên chế viên 
chức đã giao năm 2020, trừ đi biên chế thu hồi tại các đơn vị sự nghiệp công lập 
được giao quyền tự chủ, trừ đi biên chế điều chỉnh giảm theo lộ trình được phê 
duyệt tại Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp, cộng biên chế dự kiến 
bổ sung đối với một số đơn vị có nhu cầu thật sự cần thiết. Trong đó:

* Biên chế thu hồi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền 
tự chủ là 1.762 biên chế viên chức (xác định tại điểm 2.1 nêu trên).

* Biên chế điều chỉnh giảm theo lộ trình được phê duyệt tại Đề án vị trí 
việc làm là 26 biên chế viên chức (tiếp tục giảm năm 2021 so với số giao năm 
2020), gồm 14 biên chế sự nghiệp y tế, 10 biên chế sự nghiệp văn hoá - thông 
tin - thể thao, 02 biên chế sự nghiệp khác.

* Biên chế bổ sung đối với một số đơn vị, địa phương: (Nguồn biên chế 
bổ sung từ biên chế thu hồi tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền 
tự chủ), gồm:

- Sự nghiệp giáo dục và đào tạo:
Thực hiện các giải pháp tại 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 định hướng đến năm học 2024 - 2025 (được phê duyệt tại Quyết định số 
2428/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh); UBND tỉnh đã chỉ đạo các 
cơ quan chuyên môn rà soát nhu cầu biên chế giáo dục - đào tạo năm học 2020 - 
2021 tại từng địa phương theo đúng chủ trương “có học sinh thì phải có giáo 
viên đứng lớp”. Sau khi rà soát, so với số biên chế đã được UBND tỉnh giao 
năm 2020 thì năm 2021 các đơn vị, địa phương còn thiếu 816 biên chế; trong đó 
UBND cấp huyện là 714 biên chế và Sở Giáo dục - Đào tạo là 102 biên chế.
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Trong khi Chính phủ, Bộ Nội vụ chưa có ý kiến về bổ sung biên chế sự 
nghiệp giáo dục - đào tạo cho tỉnh; để đảm bảo cho công tác giảng dạy năm học 
2020 - 2021, UBND tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung 816 biên 
chế viên chức sự nghiệp giáo dục - đào tạo cho các đơn vị, địa phương còn thiếu 
nêu trên.

- Sự nghiệp văn hoá - thông tin - thể thao, sự nghiệp khác:
Do yêu cầu thực tiễn đặt ra và nhằm phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước, 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân 
tỉnh xem xét, quyết định bổ sung biên chế viên chức năm 2021 đối với một số 
đơn vị có nhu cầu thật sự cần thiết; cụ thể cho các đơn vị, địa phương:

+ UBND huyện, thị xã, thành phố: Mỗi địa phương bổ sung 03 biên chế 
viên chức cho Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp (hiện nay, qua thẩm định, phê 
duyệt Đề án vị trí việc làm thì hầu hết các Trung tâm được bố trí từ 11 - 13 biên 
chế; triển khai quy định Nghị định 120/2020/NĐ-CP thì các Trung tâm này tồn 
tại bắt buộc phải có tối thiểu là 15 biên chế; do vậy cần bổ sung biên chế viên 
chức cho các Trung tâm - đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng phục vụ quản 
lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ dịch vụ công trong lĩnh vực nông, lâm, thuỷ 
sản, kiểm soát giết mổ, chuyên môn về chăn nuôi, thú y,… tại các địa phương). 

+ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Bổ sung 08 biên chế cho một số đơn 
vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở (Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch 
Quảng Nam được giao bổ sung nhiệm vụ quản lý và khai thác Trạm vệ tinh, hỗ 
trợ du khách; Ban Quản lý Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng quản lý 
Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và Không gian trưng 
bày hình ảnh và hiện vật Mẹ Việt Nam Anh hùng; Trung tâm Đào tạo và Thi đấu 
Quảng Nam tăng quy mô vận động viên đào tạo và tiếp nhận huấn luyện viên 
thể thao thành tích cao;…).

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Bổ sung 10 biên chế cho một 
số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở (thành lập Ban Quản lý Cảng cá 
Quảng Nam trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý cảng cá An Hoà; Ban Quản lý 
Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh thực hiện nhiệm vụ theo phương án chuyển 
hạng Khu Bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh thành Vườn Quốc gia; Ban Quản lý 
rừng phòng hộ Phú Ninh kiện toàn, giao thêm nhiệm vụ thành Ban Quản lý rừng 
phòng hộ Phú Ninh và Ven biển Quảng Nam; Ban Quản lý Khu bảo tồn loài Sao 
la quản lý diện tích lớn, hệ sinh thái rừng, hệ động thực vật phong phú, các loài 
quý hiếm trong Sách Đỏ Thế giới và Việt Nam;…). 

Theo Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh, biên chế viên chức tại Sở Văn hoá, Thể thao 
và Du lịch giao năm 2020 giảm 16,9% so với số giao năm 2015, tại Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn giao năm 2020 giảm 23,7% so với số giao năm 
2015; trên cơ sở này các Sở đã phân bổ cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. 
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Hiện nay, tại một số đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát sinh nhiều nhiệm vụ mới hoặc quy 
mô tăng lên nhưng với tỷ lệ tinh giản biên chế cao, các Sở thiếu biên chế để 
phân bổ cho các đơn vị sự nghiệp này, do vậy cần được xem xét, bổ sung biên 
chế.

* Tổng hợp, số lượng người làm việc giao cho các cơ quan, đơn vị, địa 
phương năm 2021 là 29.810 biên chế viên chức; trong đó:

- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 24.190 biên chế;
- Sự nghiệp y tế:   3.926 biên chế;
- Sự nghiệp văn hóa - thông tin - thể thao:      609 biên chế;
- Sự nghiệp khác:   1.085 biên chế.

(Chi tiết theo Phụ lục III đính kèm).
So với số lượng người làm việc Bộ Nội vụ thẩm định, giao năm 2021 (là 

29.892 người), thì năm 2021 tỉnh Quảng Nam giao thấp hơn 82 người.
So với số lượng người làm việc Bộ Nội vụ thẩm định, giao năm 2015 (là 

33.828 biên chế), thì năm 2021 tỉnh Quảng Nam giao giảm 4.018 biên chế, 
tương đương giảm 11,88%.

b) Số lượng người làm việc (biên chế viên chức) chia theo nguồn chi 
lương (hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc từ nguồn thu sự nghiệp đơn vị) 
để xác định thẩm quyền quyết định:

Trên cơ sở số lượng người làm việc giao cho các cơ quan, đơn vị, địa 
phương năm 2021 là 29.810 biên chế viên chức được xác định nêu trên; căn cứ 
Nghị định 106/2020/NĐ-CP thì thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND 
tỉnh quyết định số lượng người làm việc theo nguồn chi lương như sau:

* Biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, Hội đồng nhân 
dân tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt:

Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định 
phê duyệt tổng biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước là: 
28.813 biên chế, trong đó:

- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 24.190 biên chế;
- Sự nghiệp y tế:   2.943 biên chế;
- Sự nghiệp văn hóa - thông tin - thể thao:      609 biên chế;
- Sự nghiệp khác:   1.071 biên chế.
* Biên chế viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với đơn vị 

sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, do Uỷ ban nhân dân 
tỉnh quyết định:
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Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tổng biên chế viên 
chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự 
bảo đảm một phần chi thường xuyên là 997 biên chế, trong đó:

- Sự nghiệp y tế:   983 biên chế;
- Sự nghiệp khác:     14 biên chế.

(Chi tiết theo Phụ lục IV đính kèm).
III. BIÊN CHẾ, ĐỊNH MỨC CÁN BỘ, NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CÁC 

CƠ SỞ BẢO TRỢ 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; Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên, quy 
trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội và vị trí việc làm, khối 
lượng công việc thực tế phải đảm nhiệm của các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc tỉnh; 
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 2021 như đã giao là 234 định 
mức, gồm:

- Sự nghiệp y tế: 152 định mức (có 23 biên chế viên chức);
- Sự nghiệp khác: 82 định mức (có 55 biên chế viên chức).
(Chi tiết theo Phụ lục V đính kèm)
IV. VỀ BIÊN CHẾ, ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC TỔ 

CHỨC HỘI
Triển khai chỉ đạo của Tỉnh uỷ Quảng Nam tại Kế hoạch số 310-KH/TU 

ngày 17/4/2020 về thực hiện Thông báo kết luận số 158-TB/TW ngày 
02/01/2020 của Ban Bí thư “về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của 
Bộ Chính trị khoá XI về hội quần chúng trong tình hình mới”; Uỷ ban nhân dân 
tỉnh đã ban hành Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 về việc xác 
định Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động trong phạm vi tỉnh 
Quảng Nam; Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 về việc sửa đổi Đề 
án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 
2018 - 2021.

Trên cơ sở các Quyết định này, 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 2021 là 88 định mức (trong đó có 57 biên chế viên chức đã giao cho các tổ 
chức Hội từ năm 2013 trở về trước), giảm 03 biên chế viên chức (gồm: chuyển 
đổi 02 biên chế thành 02 định suất hợp đồng lao động tại Hội Từ thiện; chuyển 
01 biên chế, viên chức từ Hội Làm vườn đã giải thể về Sở Nông nghiệp và Phát 
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triển nông thôn). 
(Chi tiết theo Phụ lục VI đính kèm)

V. KẾ HOẠCH TINH GIẢN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ 
ĐỊNH 68/2000/NĐ-CP 

1. Đối với các cơ quan, tổ chức hành chính
Thực hiện tinh giản biên chế gắn với việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ 

máy bên trong các cơ quan, đơn vị thì số lượng hợp đồng lao động Nghị định 
số 68/2000/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP) 
có mặt trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh năm 2020 (đến thời điểm 
ngày 31/10/2020) là 264 người, đã giảm 41 người so với số có mặt năm 2018 (là 
305 người), tương đương giảm 13,44%. Do vậy, việc tinh giản hợp đồng lao 
động Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa 
bàn tỉnh đã thực hiện đúng tiến độ đề ra. 

Năm 2021, bên cạnh việc chỉ đạo phân bổ định suất lao động theo Nghị 
định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP đối với các cơ quan, tổ 
chức hành chính theo quy định, Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo tinh giản 
hợp đồng lao động Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tiến hành gắn liền với chủ 
trương sắp xếp, tổ chức lại bộ máy các cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị 
định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập
Để thực hiện tinh giản tối thiểu 10% theo quy định, Bộ Nội vụ thẩm định 

đến năm 2021 số lượng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP 
(được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP) trong đơn vị sự 
nghiệp công lập của tỉnh Quảng Nam (tại Công văn số 6601/BNV-TCBC ngày 
15/12/2017) là 1.475 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 số 68/2000/NĐ-CP có mặt trong 
các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2020 (đến thời điểm ngày 
31/10/2020) là 1.415 người (thấp hơn 60 người so với số Bộ Nội vụ thẩm định 
năm 2021). Do vậy, việc tinh giản hợp đồng lao động Nghị định 
số 68/2000/NĐ-CP tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đã thực 
hiện đúng tiến độ đề ra. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và UBND 
huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tinh giản hợp đồng lao động Nghị 
định 68/2000/NĐ-CP gắn với việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và triển khai 
sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 
120/2020/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.

Bên cạnh đó, để có cơ sở khoa học, hiệu quả hơn trong việc giao, quản lý 
hợp đồng lao động Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP 

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
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
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
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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trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; Uỷ 
ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu giao định suất 
hợp đồng lao động Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP theo 
quy định hiện hành và phù hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh.

Phần III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao, điều chỉnh số lượng người làm 
việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự 
bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách 
nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý trong tổng số lượng 
người làm việc được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt; quyết định giao, điều 
chỉnh số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với đơn 
vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên theo quy định,  
sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 20 thông qua; tổ chức 
tuyển dụng công chức, viên chức để đảm bảo nhân lực làm việc trong các cơ 
quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

2. Trên cơ sở Quyết định giao biên chế công chức, số lượng người làm 
việc năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra công tác quản 
lý, sử dụng biên chế, số lượng người làm việc ở từng cơ quan, đơn vị, địa 
phương; triển khai hiệu quả Đề án vị trí việc làm của các cơ quan hành chính, 
đơn vị sự nghiệp công lập được phê duyệt; đồng thời tham mưu triển khai Nghị 
định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm, biên 
chế công chức và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ 
về vị trí việc làm và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy 
định.

3. Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, 
thị xã, thành phố đẩy mạnh việc sắp xếp, kiện toàn các tổ chức hành chính, đơn 
vị sự nghiệp theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020, số 
108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020, số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của 
Chính phủ và hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, để thực hiện chủ trương 
tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo quy định hiện hành; tổng hợp, báo cáo 
Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất xem xét, quyết định.

4. Các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ đẩy mạnh thực 
hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức 
bộ máy, nhân sự, tài chính của đơn vị. Các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được 
giao quyền tự chủ nhưng có nguồn thu sự nghiệp, khuyến khích đẩy mạnh sang 
cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa, thay thế nguồn trả lương từ 
ngân sách nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp.
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Trên đây là 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 2021; kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 20 xem xét, 
quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực TU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, 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

#ChuKyLanhDao 
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