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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 2021

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 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 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 và các quy định hiện hành; trên cơ sở 
ý kiến thống nhất về giao biên chế công chức, biên chức viên chức tỉnh Quảng 
Nam năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX, kỳ họp thứ 
20 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 
2021 như sau:

1. Về biên chế công chức
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 Bộ giao cho tỉnh năm 2015.

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 chế 
(có điều chỉnh biên chế công chức của 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), giảm 396 biên chế (tương đương 11,3%) so với số biên chế Bộ Nội 
vụ giao cho tỉnh năm 2015.
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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, 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.

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

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).

Từ tình hình thực tế việc phân bổ, quản lý, sử dụng số lượng người làm 
việc (biên chế viên chức) trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; 
Uỷ ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định 
về số lượng người làm việc như sau:

a) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức, quy định: 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. 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.

Do vậy, Uỷ ban nhân dân 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 tế, 51 biên chế sự 
nghiệp văn hoá - thông tin - thể thao, 389 biên chế sự nghiệp khác) đã được cấp 
thẩm quyền (Uỷ ban nhân dân 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.

Bên cạnh đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn 
hướng dẫn việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối 
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với viên chức, người lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền 
tự chủ để các đơn vị có cơ sở triển khai thực hiện.

b) 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:
Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về số lượng người 

làm việc năm 2021 giao cho các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền 
tự chủ (đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị 
sự nghiệp công do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) như sau:

Số lượng người làm việc (biên chế viên chức) giao năm 2021 cho các đơn 
vị, địa phương 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.

- 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); Uỷ ban nhân dân 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 Uỷ ban nhân dân 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.

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, Uỷ ban nhân dân 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.
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+ 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, Uỷ ban nhân dân 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 bổ sung Trung tâm Kỹ thuật 
nông nghiệp thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố; Sở Văn hoá, Thể thao và Du 
lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

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

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, Uỷ ban 
nhân dân 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, Uỷ ban nhân dân 
tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt năm 2021 là: 
28.813 biên chế, gồm 24.190 biên chế giáo dục - đào tạo, 2.943 biên chế y tế, 609 
biên chế văn hóa - thông tin - thể thao, 1.071 biên chế sự nghiệp khác.

- 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 là 997 biên chế, gồm 983 biên chế y tế, 14 biên chế sự nghiệp khác.

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; 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; 
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Uỷ ban nhân dân 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 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
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, Uỷ ban nhân dân 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 triển nông thôn).

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
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.

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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b) 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 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 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP) theo 
quy định hiện hành và phù hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh.

(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 
2021 kèm theo).

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX, kỳ họp 
lần thứ 20 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy, 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

[Đã ký]
#ChuKyLanhDao 

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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