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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 2020 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

 

Căn cứ 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 định số 21/2010/NĐ-CP ngày 

08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức, Nghị định số 

29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý biên chế viên chức, Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX 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 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; 

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX, kỳ họp 

thứ 16 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 2020 như sau: 
 

1. Về biên chế công chức 

Tổng biên chế công chức 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. 

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh và 

các văn bản thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã quyết định 

tạm giao biên chế công chức năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương 

thuộc tỉnh là 3.163 biên chế; so với số biên chế Bộ Nội vụ giao năm 2020 thì 

tỉnh Quảng Nam tạm giao thấp hơn 32 biên chế. 

So với số biên chế Bộ Nội vụ giao cho tỉnh Quảng Nam năm 2015 (là 

3.506 biên chế) thì năm 2020 tỉnh Quảng Nam tạm giao giảm 343 biên chế, 

tương đương giảm 9,78%. 

Việc tạm giao biên chế công chức năm 2020 cho các đơn vị, địa phương 

đã đảm bảo theo lộ trình tinh giản biên chế của tỉnh và phù hợp với Đề án tinh 

giản biên chế giai đoạn 2018 - 2021, Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công 

chức của các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố được UBND tỉnh 

phê duyệt. 
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Do vậy, kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định giao biên chế công 

chức (chính thức) năm 2020 cho các đơn vị, địa phương giữ nguyên như số đã 

tạm giao tại Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (và các văn bản thống 

nhất của Thường trực HĐND tỉnh) là 3.163 biên chế công chức. 
 

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

nghiệp công lập 

Tại Công văn số 4695/BNV-TCBC ngày 26/9/2019, Bộ Nội vụ thẩm định 

tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh 

Quảng Nam năm 2020 là 31.198 người; giảm 754 người so với số Bộ Nội vụ 

thẩm định, giao năm 2019.  

Tại Công văn số 6601/BNV-TCBC ngày 15/12/2017, Bộ Nội vụ thẩm 

định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 

2021 là 30.445 người (tương đương giảm 10% so với tổng biên chế sự nghiệp 

của tỉnh năm 2015). Do vậy dự kiến năm 2021, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục giảm 753 

người so với số đã thẩm định, giao năm 2020 để thực hiện tinh giản biên chế 

theo quy định. 

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; 

UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định giao số lượng người 

làm việc như sau: 

a) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ 

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010 và các quy định hiện hành, UBND tỉnh 

(hoặc đơn vị, địa phương) giao số lượng người làm việc (biên chế viên chức) đối 

với đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ (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) là không phù hợp quy định và chưa khuyến khích, 

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 sự nghiệp công lập 

được giao quyền tự chủ. 

Do vậy, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo rà soát, tổng hợp đơn vị sự nghiệp công 

lập được giao quyền tự chủ theo từng cấp quản lý, lĩnh vực, giai đoạn tự chủ cụ 

thể để báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi chỉ tiêu biên chế viên 

chức đã được cấp thẩm quyền giao đối với các đơn vị tự chủ này.  

Việc thu hồi chỉ tiêu biên chế viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập 

được giao quyền tự chủ dự kiến thực hiện từ năm 2021 (UBND tỉnh sẽ tổng hợp, 

báo cáo xin ý kiến Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ và trình HĐND tỉnh xem xét quyết định vào kỳ họp định kỳ cuối năm 

2020). 
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Bên cạnh đó, UBND 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 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 

Đối với 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), tổng số lượng người làm 

việc do HĐND tỉnh phê duyệt và UBND tỉnh quản lý vị trí việc làm, số lượng 

người làm việc, viên chức theo quy định của pháp luật.  

Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định giao số lượng người làm việc năm 2020 cho các đơn vị này như sau: 

- Đối với đơn vị đã thẩm định, phê duyệt Đề án vị trí việc làm 

Hiện nay, UBND tỉnh đã thẩm định, phê duyệt 107 đơn vị sự nghiệp công 

lập với số lượng người làm việc giao năm 2020 là 5.296 biên chế. Do vậy, kính 

đề nghị HĐND tỉnh xem xét, giao số lượng người làm việc năm 2020 cho các 

đơn vị này theo số liệu tại Đề án vị trí việc làm đã được thẩm định, phê duyệt. 

- Đối với đơn vị chưa thẩm định, phê duyệt Đề án vị trí việc làm 

Các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh chưa được thẩm định, phê 

duyệt Đề án vị trí việc làm do vừa mới sắp xếp, kiện toàn hoặc vẫn đang trong 

quá trình thực hiện sắp xếp, kiện toàn theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; trong đó có các cơ 

sở giáo dục mầm non, phổ thông theo 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 (gọi tắt là Đề án sắp xếp 

trường lớp học); các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo Đề án sắp xếp các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. 

Căn cứ quy định hiện hành, UBND tỉnh đã thẩm định và báo cáo, xin ý 

kiến Chính phủ, Bộ Nội vụ bổ sung số lượng người làm việc trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập cho tỉnh Quảng Nam, cụ thể cần bổ sung ngành giáo dục - đào 

tạo là 2.373 biên chế, ngành y tế là 1.073 biên chế. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ chưa 

bổ sung biên chế và thẩm định tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập của tỉnh Quảng Nam năm 2020 tiếp tục giảm 754 người so với 

số Bộ Nội vụ thẩm định, giao năm 2019. 

Do vậy, để đáp ứng nhu cầu giáo viên cho công tác giảng dạy trong năm 

học 2020 - 2021 và tiếp tục thực hiện sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp 

công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII; UBND tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh 

xem xét, giao số lượng người làm việc năm 2020 đối với đơn vị chưa thẩm định, 

phê duyệt Đề án vị trí việc làm là giữ nguyên như số liệu đã tạm giao tại Nghị 
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quyết số 42/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh. (Trong đó giữ nguyên 

sự nghiệp giáo dục - đào tạo của Sở Giáo dục và Đào tạo là 3.104 biên chế, của 

UBND cấp huyện là 19.650 biên chế). 

Việc điều chỉnh số lượng người làm việc đối với các đơn vị này thực hiện 

sau khi thẩm định, phê duyệt Đề án vị trí việc làm; riêng việc bố trí số lượng 

người làm việc thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục - đào tạo theo Đề án sắp xếp 

trường lớp học sẽ thực hiện sau khi Bộ Nội vụ tham mưu Thủ tướng Chính phủ 

quyết định giao bổ sung biên chế viên chức cho tỉnh. 

- Bổ sung số lượng người làm việc 

Do yêu cầu thực tiễn đặt ra và nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định bổ sung số 

lượng người làm việc (biên chế viên chức) năm 2020 đối với các đơn vị sự 

nghiệp công lập thực hiện chức năng quản lý trật tự đô thị, quản lý hiện trạng, 

kiểm tra quy tắc đô thị, giải phóng mặt bằng,… thuộc UBND cấp huyện vùng 

Đông của tỉnh (gồm các huyện, thị xã, thành phố: Núi Thành, Tam Kỳ, Thăng 

Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An): Mỗi địa phương bổ sung 05 biên chế viên 

chức sự nghiệp khác. 

c) Tổng hợp, số lượng người làm việc giao cho các cơ quan, đơn vị, địa 

phương năm 2020 là 30.709 biên chế viên chức; trong đó: 

- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo:   23.379 biên chế; 

- Sự nghiệp y tế:       5.262 biên chế; 

- Sự nghiệp văn hóa - thông tin - thể thao:      662 biên chế; 

- Sự nghiệp khác:       1.406 biên chế. 

So với số lượng người làm việc Bộ Nội vụ thẩm định năm 2015 (là 

33.828 biên chế), thì năm 2020 tỉnh Quảng Nam giao giảm 3.119 biên chế, 

tương đương giảm 9,22%. 
 

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; 

UBND tỉnh kính đề nghị HĐND 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 2020 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). 
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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”; Ban Cán sự đảng 

UBND tỉnh đã có Báo cáo số 67-BC/BCSĐ ngày 21/5/2020 về việc rà soát, điều 

chỉnh danh mục các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa 

bàn tỉnh (trong đó có liên quan đến việc giao định mức lao động đối với các tổ 

chức Hội), báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến để triển khai thực hiện. 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có ý kiến thống nhất với đề xuất của Ban Cán sự 

đảng UBND tỉnh (thông báo tại Công văn số 4270-CV/BTCTU ngày 30/6/2020 

của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ). 

Do vậy, UBND tỉnh sẽ ban hành Quyết định xác định danh mục các Hội 

Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cóphạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh theo ý 

kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; trên cơ sở đó sẽ phối hợp Thường trực 

HĐND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm xem xét, quyết 

định điều chỉnh định mức lao động đã giao đối với các tổ chức Hội. 

Trước mắt, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh (tại kỳ họp thứ 16) xem 

xét, quyết định giao định mức lao động đối với các tổ chức Hội năm 2020 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), giảm 02 định mức (02 biên chế viên chức) so với số 

giao năm 2019. 
 

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, tổ chức lại 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 năm 2020 (đến thời điểm 31/3/2020) là 265 người, đã giảm 40 

người so với số có mặt năm 2018 (là 305 người), tương đương giảm 13,11%. 

Do vậy, việc tinh giản hợp đồng lao động Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 

tại cơ quan, tổ chức hành chính đã thực hiện đúng tiến độ đề ra. UBND tỉnh tiếp 

tục chỉ đạo phân bổ định suất lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối 

với các cơ quan, tổ chức hành chính thực hiện theo quy định tại Quyết định số 

26/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh (ban hành Quy định phân 

cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên 

ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới theo 

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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quy định của Luật Ngân sách nhà nước); đồng thời tiếp tục 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 các cơ quan, đơn vị quy định tại Kế hoạch số 2275/KH-UBND 

ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 

03/02/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 28/02/2018 của 

Tỉnh uỷ Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 
 

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; năm 2020 (thẩm định tại Công văn số 4695/BNV-

TCBC ngày 26/9/2019) là 1.421 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 31/3/2020) là 

1.343 người (thấp hơn 78 người so với số Bộ Nội vụ thẩm định năm 2020). 

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. UBND 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 số 

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 theo Kế hoạch số 2276/KH-UBND ngày 

07/5/2018 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình số 15-CTr/TU ngày 

27/02/2018 của Tỉnh uỷ Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. 

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; UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan 

chuyên môn tham mưu giao định suất hợp đồng lao động Nghị định số 

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 

2020 kèm theo). 

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


 

7 

 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX, kỳ họp 

lần thứ 16 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 

 

 

 

 

 

 

 
Lê Trí Thanh 
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