
U BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
TINH QUANG TRI floe Iiip — Tu dO — I-Ianh phuc 

S6:  5501  /TTr-UBND Quang Trj, ngày 01 tháng4nám 2020 

T1 TR!NH 
V Kê hoich biên ch hãnh chInh, sr nghip nãm 2021 

KInh giri: Hi dng nhân dn tinh khoá VII, k' h9p thir 19 

Thrc hin Lust  T chrc chInh quyn dja phi.rang ngày 19 thong 6 narn 
2015 và Lut SCra d6i, b sung mt s diu cüa T chüc chInh phü và Lust To 
chüc chInh quyn da phixang ngày 22 tháng 11 näm 2019, Lust Can bO,  cong 
chCrcngàyl3thángll näm2008,LutViênchücngày l5thángllnam2Olo 
va Lut Süa di, b sung mt s diu cüa Lust Can b, cong chtrc và Lut Viên 
chüc ngày 25 tháng 11 nàm 2019, Nghj djnh s 62/2020/ND-CP ngày 01/6/2020 
cüa ChInh phü v vj trI vic lam và biên ch Cong chüc, Nghj djnh s 
106/2020/ND-CP ngày 10/9/2020 cüa Chmnh phü ye vi trI vic lam và s ngi.rôi lam 
vic trong dan vj sir nghip cong lap, sau khi có kin kt 1un cüa Ban Thu&ng vi 
Tinh üy v K hoach  biên hành chinh, sir nghip näm 2021 (Thông báo s 02-
TB/TU ngày 23/11/2020), UBND tinh kInh trInh HDND tinh K hotch biên hành 
chInh, sir nghip näm 2021. 

(Kern theo Ke hogch và dr tháo Nghj quylt biên ch hành chIn/i, sw 
nghip nám 2021). 

KInh trInh HDND tinh khoá VII, k hçp thir 19 xem xét, thông qua./- 

N9i nh:In: 
- Nhtr trén; 
- Thix&ng trijc Tinh üy; 
- Thuing trro HDND tinh; 
- BI tlnr Tinh Ciy; 
- Chü tjch HDND tinh; 
- Dai biu HDND tinh; 
- Chü tjch, cac PCT UBND tinh; 
-SàNivit 2b, 
-Ltru: VT,NC. 
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u'c BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
TINH QUANG TRI Dôc lIp - Tj do - Hinh phüc 

So: 5500/KH-UBND Quáng Trj, ngày  01  tháng .flnárn 2020 

KE HOACH 
Biên ch hành chInh, sir nghiêp nãm 2021 

Thrc hin các quy djnh cüa ChInh phü và B( Ni v lien quan (Mn quãn 1 
bién ché, so ngithi lam vic và hcip dông lao dng ti: 

Nghj djnh so 62/2020/ND-CP ngày 01/6/2020 cüa ChInh phü ye vj trI vic 
lam va bien che Cong chuc; 

Nghj djnh so 106/2020/ND-CP ngày 10/9/2020 cüa ChInh phü ye v tn vic lam 
và sO nguri lam vic trong darn vj sir nghip cong 1p (DVSNCL); 

Nghj djnh so 108/2014/ND-CP ngày 20/11/2014 cüa ChInh phü ye chInh 
sách tinh giãn biên chë và Nghj djnh so 113/2018/ND-CP ngãy 31/8/2018 ciia 
ChInh phü Si:ra dôi, bô sung mt so Diêu cüa Nghj djnh so Nghj djnh so 
108/2014/ND-CP; 

UBND tinh xay dimg k hoach biên ch hành chfnh, sir nghip nm 2021 nhu sau: 
A. TINH HINH THVC HIN BIEN CHE NAM 2020 
Näm 2020, IIDND tinh phê duyt chi tiêu biên chê hành chInh, sir nghip 

tai Nghj quyêt so 43/NQ-HDND ngày 06/12/2019 nhu sau: 
1. Biên ché hành chInh: 1.783 clii' tiêu. 

2. S ngithi lam vic (SNLV) huàng hrang tü ngãn sách: 16.473 clii tiêu; 
nhà rn.râc, gôm: 

- Sr nghip giáo dic - dào t.o: 13.389 chi tiêu; 

- Su nghiêp y t: 2.202 chi tiêu; 

- Sir nghip van hóa - th thao: 345 chi tiêu; 

- Sr nghip khác: 537 chi tiêu. 

* 3. Hqp dng theo Nghj djnh s 68/2000/ND-CP: 242 chi tiCu, 
gôm: 

- Car quan hành chInh: 144 chi tiêu; 

- Dan vj sir nghip cOng lap: 98 chi tiêu. 
4.Biênchtrongcáctchüchi: 71 chitiêu. 

5. Hçip d6ng lao dng (Bâo v thng chuyên trách, nu n...) 56 chi tiêu. 

6. SNLV hithng luang tir ngun thu six nghip: 2.753 chi tiêu. 

I. yE BIEN CHE HANH CHINH 
- B Ni vi giao: 1.783 chi tiêu tti Quyt djnh s 727/QD-BNV ngày 05/9/20 19 

cüa B Ni vi. 
- HDND tinh phê duyt: 1.783 chi tiêu ti Nghj quy& s 43/NQ-HDND 
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ngày 06/12/2019. ,  
Näm 2020, so chi tiêu biên chê hành chInh HDND tinh phê duyt bang so 

BNivigiao. 
- Biên ché hành chInh hin có (thai diem 15/11/2020,) là: 1.689 ngui. 
- Biên chê hành chInh chua thirc hin: 94 chi tiêu, trong do: 
+ B Ni vçi cat giám do thrc hin tinh giàn biên chê nàm 2021: 27 chi tiêu. 
+ Biên chê cüa Van phOng Doàn di biêu Quôc hi tinh thuc Van phOng 

Quôc hi chuyên ye tinh quàn 1 và sap nhp vi Van phOng HDND tinh thành 
Van phOng Doàn dai  biêu Quôc hi và HDND tinh: 05 chi tiêu 

+ Chtra thrc hin tuyên dirng: 62 chi tiêu. Hin các Ca quan, dan vj dang rà 
soát dê xuât tuyên ding theo Kê hoach tuyên diing näm 2020 cüa tinh, gän vâi 
vi trI vic lam và giâi quyêt dôi du a cap xã sau khi sap nhp xã. 

H. yE sO NGU'OI LAM VIC HIXONG LU'ONG TU' NGAN SACH NHA NIIOC 
- B Ni v11 giao: 16.473 chi tiêu tai  Cong van s 55191BNV-TCBC ngày 

12/11/2019. 
- HDND tinh phê duyt: 16.473 chi tiêu tai  Nghj quy& s 43/NQ-HDND 

ngày 06/12/20 19, trong dO: 
+ Sir nghip giáo dc - dào t?o:  13.389 chi tiêu, trong do có 30 chI tiêu drphOng; 
+ Sir nghip y tê: 2.202 chi tiêu, trong do CO 32 clii tiêu dr phông; 
+ Sr nghip van hóa - the thao: 345 clii tiêu,; 
+ Sir nghip khác: 537 clii tiêu, trong do có 46 chi tiêu drphông. 
Nàm 2020, chi tiêu so nguai lam vic cüa HDND tinh phê duyt bang so 

BNivgiao. 
- So ngi.rai lam vic hin có (thàidiém 15/11/2020): 15.915 nguai, trong do: 
+ Sir nghip giáo dc - dào tao:  13.002 ngi.r?i; 
+ Sir nghip y tê: 2.147 ngithi; 
+ Sr nghip van hóa - the thao: 321 ngtrai; 
+ Sir nghip khác: 445 nguOi. 
- SNLV chixa thirc hin là: 558 chi tiêu, trong do: Sir nghip giáo d%lc - 

dào tao:  387, si,r nghip y té: 55, sir nghip van hóa - the thao: 24, sir nghip 
khác: 92. 

Trong 558 chi tiêu chua sir dung có: 399 chi tiêu B Ni v11 cat giâm do 
tinh giàn biên chê näm 2021, cOn 159 chi tiêu các ca quan, dan vj dang rà soát 
thrc hin tuyên dung gän vói giãm trir do tinh giân biên chê cOa näm 2022 (dir 
kiên 401 chi tiêu). 

III. HOP BONG 68 
1. Hqp dung 68 trong các co quan hành chInh: 
- B Ni vii giao: 123 chi tiêu t?i  Cong van so 386/BNV-TCBC ngày 

21/01/2020. 
- HDND tinh phê duyt: 144 chi tiêu tai  Nghj quyt s6 43/NQ-HDND 

ngày 06/12/2019., 
Nám 2020, sO chi tiêu hcp dông 68 cüa HDND tinh phê duyt nhiêu han 21 

chi tiêu so v6i so giao cOa B Ni vii. 
L do: Sau khi HDND tinh phe duyt thông qua Nghj quyêt sO 43/NQ- 

HDND thI B Ni vv mOi có van bàn giao hqp dông 68 dôi vói tinh Quáng TrI 
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(Cong vAn s 386fBNV-TCBC). S6 chi tiêu giao thiu han nay dr kin s c&t 
giàm nArn 2021 dê dam báo b&ng vói sO giao cüa Bô Ni vii. 

- SO hin có ('thai diem 15/11/202Q): 141 ngui. 
- So chra thrc hin: 03 chi tiêu dành dê cAt giãm do thirc hin tinh giãn biên the. 
2. Hçrp dng 68 trong các don vj siy nghip cong lip: 
- B NOi  vi giao: 98 chi tiêu ti COng vAn so 55 19/BNV-TCBC. 
- FIDND tinhphê duyt: 98 chi tiêu ti Nghj quyêt so 431NQ-HDND. 
NAm 2020, sO chi tiêu hçip dông 68 HDND tinh phé duyt bang vói so giao 

cOaBôNôivi. 
- SO hin Co ('th&i diem 15/11/2020,) là: 95 ngu&i. 
- So chua thrc hin: 03 chi tiêu, trong do có 02 chi tiêu dr phOng dãnh dê 

cAt giám do thirc hin tinh giân biên ché. 
IV. HP BONG LAO DQNG 
- HDND tinh phê duyt: 56 chi tiêu tai  Nghj quyt s 431NQ-HDND, gôm: 
+ Hcip dông chuyên trách bâo v thng: 18 chi tiêu; 
+ Hçip dong nâu an và bao v trong trithng chuyên bit (Tru'ông Dan tc 

ni trü, Tnxing Tré em khuyêt tt): 38 chi tiêu. 
- So hin có (thai diem 15/11/2020) là: 56 ngu&i. 
V. sO NG1f1I LAM VIC HIXONG LtrC1NG TY NGUON THU SI NGIIIP 
- 1-IDND tinh phé duyt: 2.753 chi tiêu tti Nghj quyêt so 43/NQ-HDND. 
- So hin có (thai diem 15/11/2020,) là: 2.321 ngIx1i; 
I-Iin con 432 chi tiêu chi.ra thirc hin, chü yêu là sij nghip y tê: 245 chi 

tiêu. Do djch bnh Covid-19 nguôn thu giâm nên ,các dan vj ch.ra tuyên diing, 
hin các dan vj dang rà soát theo vi tn vic lam dé tuyên ding và k hcip dông 
lao dng theo quy djnh. 

VI. BIEN CHE TRONG CAC TO CHUC HQI 
- B Ni vi giao: 71 chi tiêu tai  Cong van so 1 861BNV-TCBC ngày 

15/01/2018 và Cong van so 5519/BNV-TCBC. 
- HDND tinh phê duyt: 71 chi tiêu tai  Nghj quyêt so 28/NQ-HDND. 
Biên chê trong các to chüc hi dtrçic HDND tinh phê duyt nàm 2020 

bAng vói so giao cüa B Ni viii. 
- SO biên ché hi hin Co ('thai diem 15/11/2020): 68 ngithi. 
- So chua thirc hin: 03 chi tiêu hin các hi dang ctai hi kin toãn nhãn sir. 
VII. VE TINH GIAN BIEN CHE GIAI DOiN 2015-2021 
Theo Nghj quyt s 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 cüa Bô Chmnh trj v tinh 

giãn biên chê Va ca CâU 1i di ngU can b, cong chüc, viên chüc, yéu câu trong 
7 nAm tir nAm 2015 den nAm 2021 tinh Quáng Trj phâi giãrn tOi thiêu 10% biên 
chê hành chInh, sr nghip hithng krcing ngân sách và hqp dông 68 trong ca quan 
hành chInh, don vi sr nghip cong 1p so vth so giao nAm 2015. 

1. S giao nAm 2015: 20.077 chi tiêu (dã bao gôm so Bô Ni vi bô sung, 
diêu chinh nàrn 2016, nãm 2017), trong dO: 

- Biên chê hành chInh: 1.956 chi tiêu tai  Quyet djnh so 612/QD-BNV ngày 
22/7/20 15 cüa B Ni vi (dà tth 54 chi tiêu cho Tong Ciic Quãn I thj trung, 
thuc Bô Cong Thuang do chuyên Chi ci1c Quãn 1 thj tnthng ye Tong Cic 
Quãn 1 thj trtr&ng). 



4 

- Biên chê sir nghip huâng ltrcmg ngân sách: 17.860 chi tiéu ti Cong van 
so 1861BNV-TCBC ngày 15/01/20 18 cüa Bô Ni vii. 

- Hçp dông 68: 261 ch tiêu tti Cong van so 1 86/BNV-TCBC ngãy 
15/01/2018 và Cong van so 386/BNV-TCBC ngày 2 1/01/2020 cüa Bô Ni vu. 

2. Kt qua tlurc hin tinh giãn biên ch tr nãm 2015 dn nàm 2021: 
2.048 chi tiêu, dt 10,2%, trong do: 

- Biên chê hành chInh: 200 chi tiêu, dat  10,2% so vâi biên ché duqc giao 
nàm 2015 (1.956 chi tiéu); 

- Biên chê sr nghip: 1.786 chi tiêu, dt 10% so vâi biên ché sir nghip 
hix&ng hrong ngân sách giao nAm 2015 (17.860 chi tiêu). 

- Hqp dông 68: 62 chi tiéu, dt 23,7% (261 chi tiêu). 
Nhu 4y, tr näm 2015 den nãm 2021 so chi tiêu biên chê hành chInh, sir 

nghip hithng hang ngân sách và hqp dông 68 cüa tinh Quáng Trj giãm duçic 
10,2%, dam bâo t) 1 cüa Trung 1.rang quy djnh giâm tôi thiêu 10%. 

Trong giai don tiêp theo tfx näm 2022 den näm 2025 và tir näm 2026 den 
näm 2030 tmnh Quàng Trj phâi giâm tôi thiêu 20% biên chê sir nghip hu&ng 
hrang ngãn sách (môi giai do?n 10%), c11 the: 

- Giai doan  2022-2025: Giãm 1.607 chi tiêu, dat  10%, thong irng mi nAm 
giám 401 chi tiêu. 

- Giai doan 2026-2030: Giâm 1.447 chi tiêu, dt 10%, tuang tmg môi nAm 
giãm 289 chi tiêu. 

vui. DANH GIA CHUNG TINH HINB QUAN LV BIEN CHE HANH 
CHINH, SI) NGHIP NAM 2020 

1.Uudim: 
- Vic giao chi tiêu biên ché, SNLV cho các Ca quan, don vj trong tinh dã 

di.rcic thirc hiên kip thai, dap irng yêu câu thixc hiên nhiêm vu, dãc biêt trong linh 
vrc giáo diic và dào tao  tinh dâ can doi, diêu ehinh dê ca bàn có dii so krçing 
giáo viên dung lcp trong tinh hIrih cat giãm biên the, gop phân nãng cao chat 
krcing giáo diic. 

- Vic quân 1 và sir ding biên ché, SNLV dA di.rqc kiêm soát cht chê, 
dung v&i các quy dnh ciia Trung xcing và Nghj quyêt cüa HDND tinh. 

- Cac co quan hànb chInh, DVSNCL dã thijc hin vic tuyên ding kjp 
thai, bô trI ngtthi lam vic phi hçip vâi vj trI vic lam và khung nAng lirc d 
duçyc phé duyt. 

- Thirc hin tinh giân biên chê theo Nghj djnh so 108/2014/ND-CP và thrc 
hin QUy djnh diêu dng luân phiên giáo viên cong the trong các DVSNCL tü noi 
thira den noi thiêu trên dja bàn tinh Quàng Trj theo Quyêt djnh so 3735/QD-
UBND ngày 31/12/2019 ciia UBND tinh dã gop phn thng bh&c giâi quyêt tinh 
trng thra, thiêu, mat can dôi ye co câu và bat cp ye trinh d dôi vOi di ngU can 
b, cong chüc, viên ehüc và ngi.r&i lao dng ciia tinh, dc bit là di ngü giáo viên 
trong 1Tnhvjc giáo ditc và dào tao. 

- Triên khai thirc hin kjp th?yi Nghj quyêt so 18-NQ/TW và Nghj quyét so 

19-NQ/TW cUa Hôi nghj lan thur sáu Ban Chap hành Trung h.rang Dãng khóa XII, 
UBND tinh dâ ban hành Quyêt djnh so 1322/QD-UBND ngày 15/6/2018 kern 
theo Dé an sap xêp, to ch(rc 'ai các don v hành chInh cap x; thôn, ban, khu phô; 
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ca quan hàith chInh và danvj sir nghip cong lip,  dã gOp phn lam cho b may 
timg bixâc duçic tinh gçn, gn vài tinh gián biên die V cci câu 'ai cti ngU can b, 
cong chirc, viên chtc. Két qua cii the dà giâm duçic: 

+ 16 danvjhành chInhcâpx(HâiLng04, GioLinh04, Vlnh Linh04,Huóng 
Hóa 01, Triu Phong 01, Cam L 01, Dakrông 01) và 283 thôn, ban, khu phô; 

+26 phông chuyén mOn thuc s&, ban, ngành; 
+ 01 chi ciic (Chi cic Van thu - Luu tr€i, thuOc Si Ni v) và 12 phông 

chuyên mon thuc ban, chi cic; 
+ 164 dan vj str nghip cong 1p (11th vijc giáo dic và dào tao: 101 dan vj; 

linh vijc giáo diic nghê nghip: 17 dan vj; llnh virc y tê: 21 dan vj; llnh virc vAn 
hoá: 11 dan vj; 11'nh virc khác (sir nghip khác): 14 dan vj), dat  24,8% so vâi 
tong so dan vj si,r nghip cong 1p toàn tinh, vuqt 14,8% so vâi rniic tiêu Nghj 
quyét so 19-NQ/TW dé ra den näm 2021 và dat  8 7,2% so vâi tong so dan vj 
phâi thirc hin tai  Kê hoach so 84-KI-I/TU cüa Ban Thu&ng vi Tinh üy và Quyet 
dinh so 1322/QD-UBND cüa UBND tith dé ra den nAm 2030; so con 1i di kiên 
phãi giãm là 24 dan v (chU yêu là chuyn sang cô phân). 

- T' 1 tith giãn biên chê cüa tinh giai do?n 2015-2021 dat  10,2%, vuçit 0,2% 
so vói t l tOi thiêu Trung uang quy djnh. 

- Vic giao quyên tr chü theo quy djnh. tai  Nghj djnh so 16/2015/ND-
CP ngày 14/02/2015 cüa ChInh phü Quy djnh ccv chê tc chz cza don vj s nghip 
cong 14o và các nghj djnh quy djnh ca chê tr chü chuyên ngành dôi v9i các dan 
vi sr nghip cong 1p timg buâc duçic day math  tr chü ye chi thiz&ng xuyên, 
giãm biên chê và chi ngân sách nhà nu&c trong vic thire hin các djch vti cong. 
dc bit là các dan vj sir nghip cOng 1p  thuc llnh vic y tê. 

2.Hnch: 
- ChInh phU dã ban hành Nghj djth ,sO 62/2020/ND-CP ngày 01/6/2020, 

trong do yêu câu: Các b ngành chm nhât den hêt ngày 3 1/10/2020 phài ban 
hành vAn bàn hithng dn ye vj tn vic lam dôi v&i cong chirc nghip v11 chuyên 
ngành dtrçrc giao quân 1 tfr trung uxing den dja phuang, djnh müc biên chO cong 
chirc trong ca quan, to chrc thuc ngãnh, linh virc duçic giao quân l. Tuy 
nhiên, hin nay các B ngành chua ban hành hithng dan nên dja phuang chua có 
ca th dê triên khai thirc hin, gay khO khAn trong xác djth vi trI vic lam và xác 
djnh bién chê trong các ca quan, to chtrc thuc phm vi quán 1. 

- T' l bInh quân h9c sinh/làp so vâi mi'rc quy djth cOn thâp (cap tiêu hçc: 
Lop h9c 1 buOi/ngày: 18,1/35 h9c sinhllOp, dat  51,7%, lOp hçc 2 buôilngày: 
25,2/35 h9c sinhll&p, dat  72,0%; cap trung hçc ca sO: 34,9/45 hpc sinh/16'p, dat 
77,5%) nen vic phân bO biên chê gp khó khAn. 

- Thrc hin tinh giãn bién chê chua quyêt 1it, chua thOn qua vic dánh giá 
can b, cOng chüc, viên chtrc dê thrc hin tinh giãn ma chü yêu cAt giâm chi tiêu 
nghi huu hoc chi tiêu chua tuyên dmg. Trong 2.048 chi tiêu phái thixc hin tith 
giãn cüa giai doan tr nam 2015 den nàm 2021 thI có den 1.302 chi tiêu cat giâm 
so nghi huu theo chê d và so chua tuyên ding, chiém 63,5%. Nhiêu dan vi sir 
nghip thra ca cau nhung chixa có giái pháp tIch cllc dê tinh giãn nên tInh trng 
thra thiêu vn cOn a mt sO dan vj, that là ngành giáo diic. 

- Vic dê xuât tuyên dung cüa mt so sO, ngành, huyên, thành phO, thj xA van 
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con tinh trng: Chua dCing vâi vj tn vic lam, trInh dO,  ngãnh dào tao cn tuyn; chua 
thirc hin tinh giãn biên ché dê dành biên chê tuyên dicing các vj trI vic lam cOn 
thiêu; chiia thirc hin rà soát, diêu dng, can dôi thira, thiêu SNLV gitta các don vj 
thuOc tham quyên quan l và chua quyêt 1it trong vic thirc hin diêu dng giáo vién 
ti'r noi thüa sang nai thiêu gitta các dja phuong trong tinh nên tInh trng b& cp ye co 
câuvâncOn. 

- Vic thrc hin bô trI so hQc sinh/lóp theo quy ctjnh ti diêu l tru&ng hQc Va 
Nghj quyêt so 20/201 5/NQ-HDND ngày 17/7/2015 cUa HDND tinh ye quy hoach 
phát tniên s1r nghip giáo d11c và dào to tinh Quâng Trj den nàm 2020, tam thIn den 
nn1 2030, tuy dâ duçic câi thin so vài nhttng nm tnxàc, nhung vn cOn tinh trng 
mOt so don vj bô tn so h9c sinh/lôp nhO hon djnh mrc tôi thiêu theo quy djnh, dan 
den lang phi trong sr ding co s& 4t chat và khó khän trong bô trI giáo viên. 

B. ICE bACH BIEN CHE, sO NGIIOI LAM VIC NAM 2021 
I. DiC DIEM T!NH I1!NH 
- Tinh Quàng Trj so vói cáctinh khác là mOt  tinh có quy mô nhO, nhung có 

ctc diem tir nhiên da dng: Co dongbäng, mien nüi, trung du, biên, có biên giài 
trén dat lien và trên biên, do do câu to chi'rc bO may các Co quan chuyên mon 
cap tinh, cap huyn da dung. Ngoài 17 s&, ban, ngành duçic to chüc thông nhât 
trong Ca nuóc, cOn phâi thrc hin các chüc n.ng quàn l nhà nixäc mang tInh dc 
thu cüa dja phuo'ng nhu: Ngoai vi, Dan tOc....  VOi so luçing biên chê Trung uorng 
giao thu hin nay rat khó dê dam bào bô trI biên chê dáp 1mg yêu câu quãn l nhà 
nuóc theo ngành linh vrc vâ dja bàn lath thô. 

- Biên chê hành chInh cOn thiêu, nhiêu nhim vi mói thrcrc bô sung, dtrcic tách 
bach gitta quãn 1 hành chIth và cung cap djch vt cong chua &rcic bô sung biên 
ché, trong khi phâi thirc hin cat giâm hang nàm, nên to áp lirc rat 1On cho vic 
giao biên chê dôi vài tt1ng co quan, don vj. Do do dê thic hin tinh giàn biên chê 
dOi hOi phâi sap xep lai to chüc bO may theo dung quy djnh ti Nghj djnh so 
107/2020/ND-CP ngày 14/9/2020 cüa ChInh phü ye tha dôi, ho sung m5t sO 
Diêu cia Nghj djnh so 24/2014/ND-C'P ngày 04/4/2014 cia C'hInh phi, Nghj 
djnh sO 108/2020fND-CP ngày 14/9/2020 cüa ChInh phli ye tha dOi, ho sung 
m3t sO Diéu cla Nghj djnh sO 37/2014/ND-CF ngày 05/5/2014 cüa C'hInh pith 
và Nghj djnh so 120/2020/ND-CP ngày 07/10/2020 Quy djnh ye thành lap, tO 
clth'c lçi, giái the don vj S?  nghip cOng lap, giãm dâu môi, giãm câptrung gian, 
si:r ding d1mg djnh mlrc biên chê, sO ngixäi lam vic theo quy dInh,  day mnh tr 
chü, xâ hOi  hóa a nhttng ngành linh virc cO diêu kiin và nãng cao chat luçing dOi 
ngQ can bO,  cong chlrc, viên chlrc. 

- Biên chê sr nghip giáo dic yà dào t?o  chiêm 81,2% trong tong bien chê sr 
nghip elm toàn tinh; do dO, giàmbiên the chü yeu là cat giãm sr nghip giáo 
dic và dào tao;  yêu câu dt ra làdây manh sap xêp iai h thông tnxing lop, thng si 
sO hçc sinh/1&p và chuyên mOt  sO tru&ng elm cap mâm non và trung h9c phô thông 
0 nhCfrig ncii có diêu kin xa hOi hOa cao ra ngoài cong lap, d dành biên chê bô trI 
cho nhttng vüng khó khn, nhttng diem tnr&ng lé, dam bâo bô tn dli so lucrng giáo 
yiên dlrng iàp, gop phãn giám áp hrc ye giãm bien chê trong tInh hInh phãi thirc 
bin tinh giãn biên chê. 

- ChInh phü chi mOi ban hành quy djnh co chê tr chü cüa don vj sir nghip 
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cong l.p trong lTnh vrc sr nghip kinh té và sir nghip khác (Nghj djnh so 
141/201 61ND-CP ngày 10/10/2016), con dôi vói sir nghip giáo dic, y tê, van 
hóa chiia có quy djnh thirc hin; chua có quy djnh ye vic chuyên các trithng 
mâm non, trung h9c phô thông ô nMng nol có diêu kin xâ hi hóa cao ra ngoài 
cong 1p; nhiêu Bô chuyên ngãnh chua ban hành djnh mrc kinh tê - k5 thut nén 
vic triên khai giao tr chU ye tài chInh d6i vài các dan vj su nghip cOng 1p gp 
nhiêu khó khän. Mt khác, Quãng Trj là tinh cO diêu kin kinh tê - xã hi dang ô 
müc trung blnh so vâi câ rnthc, d?ji song ngu?i dan cOn khó khän. Nguôn thu 
cüa các dan vj sçr nghip cOn thâp, mCrc d xâ hi hóa các djch viii cong chi.ra 
cao. Do do, vic triên khai giao quyên tr chü cho các DVSNCL cOn han  ché. 

- Trong 02 giai doan tiêp (giai doan tir nãm 2022 den näm 2025 và giai 
doin tü näm 2026 den nãm 2030) mi giai doan tinh Quáng Trj phài giám tôi 
thiêu 10% biên chê sir nghip hxng li.rang ngân sách së là mt nhim vi.1 hêt 
süc nng né doi vâi cac ngành, dja phuang, dc bit là sir nghip giáo dic cüa 
các huyn, thj xa, thành phô. 

II. QUAN DIEM 

• - Vic giao, si.'r dung, quãn l biên chê phâi d.t duçic mic tiêu cüa Nghj 
quyêt so 1 8-NQ/TW ngày 25/10/2017 cüa Hi nghj lan thu sáu Ban Chap hành 
Trung trang Dãng khóa XII ye mt so van dê ye tiêp titc dôi mOi, sap xêp to 
chCrc bO may cüa h thông chInh trj tinh g9n, hoat dng hiu hrc, hiu qua; Nghj 
quyêt so 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 cüa Hi nghj lânthü sáu Ban Chap hành 
Trung ixangDãng khóa XII ye tiêp tiic dôi mài h thông to chüc và quán 1), 
nâng cao chat luqng và hiu qua hoat dng cüa các dan vi sij nghip cong 1p và 
Kêt lun so 17-KL/TW cüa B ChInh trj. 

- Thirc hin nghiêm nguyen tc Ban Thu&ng vij Tinh üy thông nhAt lath 
dao, quán l ye to chtrc b may và biên chê. 

- Vic bô sung bien chê cho các to chüc hành chinh, DVSNCL thành 1p 
mâi hoc duçic bô sung them chircnng, nhim vi1, tang khôi h.rçing cong vic 
phài tr can dôi, diéu chinh trong tong so biên che dã duçic giao hang näm cho 
ngành, dja phuang sau khi dã giâm dü so luçing cAt giãm hang nAm do thrc hin 
tinh giãn biên chê. 

- Tiep tiic rà soát, s&p xêp, to chCrc 'ai b may các ca quan hành chInh, dan 
vi sir nghip cong ip theo quy djnh Nghj djnh so 107/2020/ND-CP, Nghj djth 
so 108/2020/ND-CP va Nghj djnh so 120/2020/ND-CP theo nguyen tAc: 

+ Dôi vói phông chuyên rnôn, nghip vii thuc ca quan chuyên mon cap 
tinh phài có tôi thiéu 05 biên ché cong chüc. 

+ DOi vói Chi C11C và tuang duang thuc Sâ phãi cO tôi thiêu 12 biên chê 
cOng chcrc. 

+ DOi vci phOng thuc Chi ciic và tuclng duang phãi Co tôi thieu 05 biên 
chê côngchüc. 

+ DOi vâi dan vj sr nghip cong 1p phâi dam bâo so krqng ngirii lam vic 
tôi thiëu là 15 ngui (trr các dan vj 5ir nghip cong 1p cung üng djch vii sr 
nghip cong ca ban, thiet yeu duçrc thãnh 1p theo quy djnh cüa pháp lust chuyên 
ngãnh). Các dan vj sr nghip cong 1p duqc thành 1p mói phài t'r báo dam chi 
thi.r&ng xuyén và chi dâu tu (trr tru?mg h9p phâi thãnh 1p mâi dé cung 1mg djch 
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vv sir nghip cong co ban, thi& yu); Don vj sir nghip cOng 1p hot dng không 
hiu qua thi to chüc lai hoc giâi the. Vic tO chirc 1i &m vj sir nghip cong 1p 
không &rçrc lam tang them so krçing nguäi huâng luong tir ngân sách nhà nuóc dA 
duçic cap có thâm quyên phê duyt, bão dam thirc hin dung quy djnh ye so hxcing 
cap phó cüa dcm vj và th1c hin tinh giãn biên ché theo quy djnh. 

- Hoàn thành phê duyt danh miic vj trI vic lam trong Co quan, tO chCrc 
hành chInh; phé duyt diêu chinh danh mi1c vj trI vic lam, khung näng h/c V 
SNLV dôi vâi các linh virc có huâng d.n m&i cüa Trung ucing ye djnh mtrc so 
ngithi lam vic, thay dôi chire danh nghê nghip, lam co sà giao biên ché, SNLV 
chInh xác, khoa hoc. 

- Các co quan, don vj, dja phixcing chixa sCr ding hêt so biên chê sir nghip 
duçic giao can xem xét, dánh ia 1i dé có bin pháp cat giàm phü hçip vôi tO 
chrc b may, tinh giãn biên chê vã vj ti-I vic lam ducic phê duyt. 

- Không thirc hin vic k hçip dông lao dng dôi v&i nhtng ngithi lam 
cOng vic chuyên mOn, nghip vii ô các vj trI vic lam di.rçic xác djnh là cong 
chüc trong các Co quan hành chInh hoc là viên chirc trong don vj sir nghip 
cOng ip do Nhà nithc bâo dam toàn b hoc mt phân chi thu&ng xuyên. Riêng 
dôi vâi don vj sir nghip cong 1p trong lTnh virc giáo dic và y té không thirc 
hin hçip dông lao dng trén 12 tháng dôi vvi nhüng ngithi lam cong vic 
chuyên môn, nghip vi ô các vj tn vic lam duçic xác djnh là viên chüc hu&ng 
lirong ngân sách trong don vj sr nghip cong 1p do Nhà rnthc bâo chi thuing 
xuyên hoc mt phân chi thumg xuyên. 

- TiOp tue day mnh thrc hin Nghj dinE so 16/20151ND-CP, Nghj djnh so 
141/2016/ND-CP, Quyêt djnh so 22/201 5/QD-TFg ngày 22/6/2015 cüa Thu 
tuâng ChInh phü ye chuyên DVSNCL thành cong ty cô phân Va Quyét djnh so 
31/2017/QD-TTg ngày 17/7/2017 cUa Thu ti.ràng ChInh phü ye tiêu chI, danh 
miic ngành, linh vrc thirc hin chuyn DVSNCL thành cong ty cô phân. 

III. CHI TIEU BIEN CHE NAM 2021 
1. S B Ni vi,i giao: 
- Biên ch hành chInh: 1.756 chi tiêu t?i  Quyêt djnh so 768/QD-BNV ngày 

12/10/2020 cüa B Ni vi 'giám 27 chi tiêu do tinh gián biên ché theo 45 trInh,); 
- So nguôi lam vic (biên chê sr nghip): 16.074 chi tiêu t.i Cong vn so 

4706/BNV-TCBC ngày 09/9/2020 cUa B Nti vi (giám 399 clii tiêu do tin/i gián 
biên die thea lo trInh,). 

- Hçip dong 68: 199 chi tiêu, giám 43 chi tiêu, trong do: 
+ Trong co quan hành chinh: 103 chi tiêu tai  Cong vAn so 386/BNV-TCBC 

ngày 21/01/2020 cüa B Ni vI (giám 41 clii tiêu cfta nám 2020 và náin 2021). 
+ Trong don vj sr nghip cOng lap: 96 chi tiêu ti COng vAn so 4706/BNV-

TBC ngay 09/9/2020 cüa B Ni vi 'giám 02 chi tiêu so vái so giao nám 2020). 
- Biên chê trong các tO chüc hi: 71 chi tiêu giI nguyen,). 
2. S HDND tinh diy kin phê duyt: 
2.1. Hithng Itroiig ttr ngãn sách: 18.100 chi tiêu, trong do: 
a) Biên che hành chInh: 1.756 chi tiêu, bang so chi tiêu Bô Ni vi giao, 

giám 27 clii tiêu so vO'i sO giao nám 2020 do thyc hin tin/i gián biên c/iC. 
b) So nguii lam vic (biên chê sir nghip): 16.074 chi tiêu, bAng so chi tiêu 
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BNi vi giao, giám 399 chI tiêu so v6i nàm 2020 do thçc hin tinh gián bién 
ché, trong do: 

- Sir nghip giáo dic và dào t?o:  13.287 chi tiêu, giárn 102 chi tiêu (chI tiêu 
c4rphông:30); 

- Sir nghip y tê : 1.966 chi tiêu, gián'z 236 clii tiêu (chi tiêu 
dtphông: 32); 

- Sr nghip van boa - the thao : 333 chi tiêu, giám 12 chi tiêu; 
- Sir nghip khác : 488 chi tiêu, giám 49 chi tiêu (chi tiêu d.t 

phông: 46). 
c) Hqp dông 68: 199 chi tiêu, giám 43 chi tiêu, trong do: 
- Trong cci hãnh chInh: 103 clii tiêu, giárn 41 clii tiêu do tinh gián biên ché cia 02 

nàrn (nám 2020 và ,thm 2021)); 
- Trongdcin vj sr nghip cong lip: 96 chi tiêu, giâm 02 chi tiêu do tin/i 

gián biên chê. 
d) Biên chê trong các tO chtrc hi: 71 chi tiêu, trong do Co 01 chi tiêu dr 

phOng (giü nguyen). 
2.2. Hqp dng lao dng (Tü nguôn ngân sách dja phu'ang): 56 chi tiêu, bang 

sO chi tiêu cüa näm 2020. 
2.3. Hu0ng luo'ng tü ngun thu hot ding sr nghip cña thin VI:  Theo 

Nghj djnh sO 1 0612020/ND-CP quy djnh UBND tinh, thành phô trçrc thuc trung 
uang quyêt djnh giao so li.rccng ngui lam vic hi.râng ltxong tir nguOn thu sir 
nghip dôi vâi dan vj sir nghip tir bão dam mt phân chi thtrng xuyên thuc 
pham vi quân 1. Do do, sau khi dixçc HDND tinh quyêt djnh phê duyt so biên 
chê và hçip dông lao dng hung luang ngân sách tai  các ca quan, dan vj, 
UBND së quyêt djnh giao biên chê, hp dOng lao dng hung hiang ngân sách 
vã sO ngui lam vic hithng 1uang tü nguôn thu sir nghip theo ding quy djnh. 

- Dir kiên so giao nãrn 2021 dOi vOi các don vj tr dam báo imt phân chi 
thi.thng xuyên, dan vj t1r dam bâo chi thung xuyCn (sii nghip y tê): 2.022 chi 
tiêu, trong do: 

+ Trong don vj sir nghip cong Ip tir darn bâo mt phân chi thuing xuyên: 
996 chi tiêu; 

+ Trong dan vj sr nghip y tê cong 1p tr dam bâo chi thung xuyên: 
1.026 chi tiêu. 

Nhu 4y, sO giao nàm 2021 so vó'i sO giao näm 2020 giám 731 chi tiêu do 
không giao so ngui lam vic huing luang tiir nguôn thu dôi vói các dan vj 
thuc 1i'nh virc sir nghip khác tir dam bão chi thung xuyen và don vj thuc lTnh 
virc sir nghip khác tir dam bão chi thithng xuyên và chi dâu tu theo quy djnh tai 
Nghj djnh so 1 06/2020/ND-CP. 

('Chi tiêt tai Phu luc dInh kern) 
IV. THUYET MINH TANG GIAM BIEN CHE NAM 2021: 
1. Biên ch hành chInh: 1.756 chi tiêu, giârn 27 chi tiCu so vi so giao 

nàm 2020, cu the: 
1.1. Giám: 32 chi tiêu, gOm: 
1 .1.1. Thrc hin tinh gián biên chê: 29 chi tiêu 
Thirc hin Nghj djnh so 108/2014/ND-CP, Quyet djnh so 221 8IQD-TTg vâ 
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các Quyêt djnh cüa UBND tinh v phê duyt Dê an tinh gián biên chê cüa các ca 
quan, dan vj, näm 2021 dê xuât I-[DND tinh cat giãrn 29 chi tiêu biên chê hành 
chInh cüa các ca quan, dja phuang sau: 

- Sà NN và PTNT (Chi 
ciic Kiem lam) 
- Si Tu pháp : 
- S& Xây dirng : 
- Sâ Giao thông 4n tãi : 

03 chi tieu; 

01 chi tiêu; 
01 chi tiêu; 
01 chi tiêu; 

- Van phông UBND tinh 

- UBND TP Dông Ha 
- UBND TX. Quáng Trj 
- UBND huyn \/Tnh Linh 

0lchi tiêu; 

02 chi tiêu; 
02 chi tiêu; 
01 chi tiêu; 

- S& Ni v (Ca quan S&): 01 chi tiêu; - UBND huyn Gio Linh 02 chi tiêu; 

- Sâ Cong Thuorng : 01 chi tiêu; - UBND huyn Hâi Lng 02 clii tiêu; 

- S Lao dng - TB&XH: 01 chi tiêu; - UBND huyn Triu Phong: 01 chitiêu; 

- Sâ Ngoti vii : 01 chi tiêu; - UBND huyn Cam L 02 clii tiêu; 

- S& Tài chInh : 01 chi tiêu; - UBND huyn Dakrông 02 chi tiêu; 

- So Khoa hoc và Cong nghê 
(Chi cuc Tieu chuan, DLCL): 

. 
01 chi tieu; - UBND huyen Huung Hoa : 01 chi tieu. 

- SO Giáo dçic và Dào tto: 01 chi tiêu; 
1.1.2. Cat giám biên chê hành chInh lam nhân viên lái xe tn.róc thOi diem ngày 

0 1/4/1993 dã nghi cong tác: 03 chi tiêu, gOm: 
- SO Giáo dc và Dào tao: 01 chi tiêu nhân viên lái xe nghi huu theo chê d kê 

tlrngày 01/10/2019. 
- Van phông UBND tinh: 01 chi tiêu nhãn viên Iái xe nghi huu theo ché d ké 

tt' ngày 01/01/2021. 
- Van phông HDND va UBMD huyn Dakrông: 01 chi lieu nhân viên lái xe 

mat do ôm dau. 
1:2. Dua vào nguOn dir phông: 05 chi tiêu dê bô sung cho Van phông Doân 

d?i biêu Quôc hi tInh do chuyên Van phông Doàn dti biêu Quôc hi tinh trrc 
thuc Van phông Quôc hi ye tinh quãn 1 và sap nhp vOi Van phông HDND tinh 
thãnh Van phong Doàn di biêu Quôc hi và HDND tinh, tri.1c thuc 1-IDND tinh 
hoc can dOi, diêu chinh cho các ca quan dt19'c bô sung chrc nang, thim viii, tang 
khOi lixcmg cong vic (tmOng hçp không bô sung cho Van phông Doàn dai  biêu 

Quôc hôi tinh). 
Nhii vy, tong so biên chê hành chInh giao näm 2021 là 1.756 chi tiêu, 

trong do có 05 chi tiêu dr phông, giârn 27 chi tiêu so vOi näm 2020 do thirc hin 
tinh giãn biên chê, bang so Bô Ni v giao. 

2. So ngu'ôi lam vic (biên ch sr nghip): 16.074 clii tiêu, giãrn 399 chi 
tiêu so vOl nam 2020, ci the: 

2.1. Giãm: 435 chi tiêu 
a) Thic hin tinh giãn biên cli theo Ngh djnh sE 108/2014/ND-CP: 

399 clii tiêu 
- Dan vj sir nghip thuc SO Y tê: 204 chi tiêu (cat giàm chi tiêu huOng 

hro'ng tr ngân sách ciia các dan v chuyên sang ca chê tài chInh tr darn bào chi 
thi.rOng xuyên). 

- Dan vj sir nghip thuc SO NOng nghip và Phat triên nông thôn: 06 chi tiêu. 
- Dan vj sr nghip thuc Van hóa, The thao và Du llch:  04 chi tiêu. 
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- Don vj sr ngbip thu,c So Lao dng - Thuong binh và Xä hi: 03 chi tiêu. 
- Don vi sr ngbip thuc SO Khoa hçc và Cong ngh: 01 chi tiêu. 
- Dài Phát thanh Truyên hInh tinh: 03 chi tiêu. 
- TruOng Cao dàng Si.rphm: 03 chi tiêu. 
- TruOng Cao dng y tê: 03 chi tiêu. 
- Don vi sir nghip giáo diic cong 1p cap Tiêu hçc và cap Trung h9c co sO 

cüa huyn Triu Phong và Hãi Lang: 40 chi tiêu, gôm: Huyn Triu Phong: 29 
chi tiêu, huyn Hâi Lang: 11 chi tiêu. 

- Trung tam Giáo dc nghe nghip - Giáo diic th.thng xuyên các huyn, thi xa, 
thành phô: 19 chi tiêu, gôm: 

+ Thành phô Dông Ha: 07 chi tiêu; 
+ Các huyn \linh Linh, Gio Linh, Cam L, Dakrông, HuOng Hóa và TM x 

Quãng Tn: Môi huyn 02 chi tiêu (12 chi tiêu). 
- Trung tam Van hóa thông tin - The diic the thao các huyn, thành phô: 05 chi 

tiêu, gôm: 
+ Huyn Dakrông: 02 chi tiêu; 
+ Huyn Triu Phong: 01 chi tiêu; 
+ Huyn Hithng Hóa: 01 chi tiêu; 
+ Thành phô Dông Ha: 01 chi tiêu. 
- Chi tiêu dr phàng nàm 2020 dê giãm tth tinh giãn biên chê cUa näm 2021: 

108 chi tiêu, gôrn: Sr nghip giáo diic và dào tto: 30 chi tiêu, sr nghip y té: 32 chi 
tiêu, su nghip khác: 46 chi tiêu. 

b) Do chuyn di co ch tir chü cüa cáC don VI:  03 chi tiêu 
- Ban Quãn 1' Trung tam thuong mi Lao Bâo, thuc UBND huyn HuOng 

Hóa: 03 chi tiêu theo 1 trmnh den nàm 2021 s chuyên sang co chê tir dam bào chi 
thtr&ng xuyên. 

A A A A A 

c) Do cham dirt hoit d9ng don vl sir nghiep cong Jp: 04 chi tieu cua 
lông di thanh niên xung phong, thuc Tinh doàn theo Quyêt djnh so 1322/QD-
UBND ngày 15/6/2018 cüaUBND tinh ye vic ban hành Dê an sap xêp, to chüc 

lai 
các don vj hành chInh cap x; thôn, bàn, khu phô; co quan hành chInh và don 

v sr nghip cong lip. 
d) Do giãm s hc sinh, so ló'p, so truông (tliira so vói dlnli  rnü'c quy 

dlnh) d can di, diu chinh cho các huyn thiêu và giãm trir vio clii tiêu 
tin ii giãn biên ch: 29 clii tiêu 

• UBND huyn Triu Phong: 18 chi tiêu 
- Tong SNLV theo djnh mrc quy djnh (mâm non, tiêu h9c, trung hpc Co 

sO) là: 1.397 ngtr&i lam vic; 
- Tong SNLV ducic giao nãm 2020 cüa sir nghip giáo diic (mâm non, tiêu 

h9c, trung h9c co sO) là: 1.444 nguOi lam vic; 
- So chi tiêu cM giàm nám 2021 do tinh giân biên chê là: 29 chi tiêu. 
+ Nhu 4y, SNLV duçic giao näm 2020 so vOi SNLV theo djnh m1rc quy 

djnh thira 47 ngithi (47= 1.444-1.397); 
Dé xuât cat giãm 18 chi lieu giao thra cüa nam 2020 so vOi SNLV theo djnh 

ithc quy dirih,  sau khi trr 29 chi lieu cat giàm do tinh giân biên chê nAm 2021 
(18=47-29). 
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• UBND huyn Hâi LAng: 11 chi tiêu 
- Tong SNLV theo djnh rnrc quy djnh (mâm non, tiêu h9c, trung h9c CU 

s)1à: 1.321 ngui 1àmvic; 
- Tong SNLV duqc giao nAm 2020 cüa sir nghip giáo dic (rnâm non, tiêu 

h9c, trung hçc cci so) là: 1.346 ngui lam vic; 
- Tong SNLV hin có tInh den thai diem 01/01/2021 cüa s1r nghip giáo 

diic (mãrn non, tiêu h9c, trung hoc co sO) là: 1.324 nguOi lam vic; 
- So chi tiêu cAt giám nAm 2021 do tinh gián biên chê là: 11 chi tiêu. 
+ SNLV duqc giao so vOi SNLV theo djnh mirc quy djnh thira 25 ngithi; 
+ SNLV hin có so vOi SNLV theo djnh mOc quy dnh thra 03 ngtthi; 
Dê xuât cAt giãm 11 chi tiêu giao thüa càa nArn 2020 so vOi SNLY theo djnh 

rnCrc quy djnh, sau khi triir 11 chi tiêu cAt giám do tinh gián biên ché nAm 2021 
(11=25-3-11). 

Nhu vy, tong chi tiêu cAt giàm do thirc hin tinh giân biên chê, chuyn dôi 
Ca chê tir chü, giAi the don vi, giàm trixOng lop, so h9c sinh là: 435 chi tiêu, 
trong do: 

- 399 chi tiêu B Ni vçi giAm do tinh giãn biên chê nAm 2021 theo Cong 
vAn so 4?06/I-TCBC; 

- So cOn 1i 36 chi tiêu dé bô sung cho các don vj do tAng quy mô so lOp, so 
hçc sinh chuãn cüa các don vj sir nghip giáo dic cong l.p, các don vj duqc 
thành 1p rnOi, bô sung chOc nAng, nhim v11, tAng khôi lirçrng cong vic, thiêu so 
ng.rOi lam vic so vOi vj trI vic lam diiçic phê duyt. 

2.3. Tang: 36 chi tiCu 
a) Sir nghip giáo dic cüa cp mlm non, tiêu h9c, trung hçc co sO 

thuc UBND huyn, thành ph: 25 chi tiêu 
• UBND thành phô Dông Ha: 14 chi tiêu 
- Tong SNLV theo djnh mOe so lOp, so h9c sinh hin có là: 1.130 ngrYi 

lãmvic; 
- Tong SNLV theo djnh müc so lOp, so hpc sinh tôi da theo Diêu l truOng 

h9c (sau day gi là djnh mOc chuân), (cap lieu h9c 35 h9c sinhllOp, cap trung 
h9c co si 45 hçc sinhllOp) là: 1.104 ngixOi lam vic; 

- Tong SNLV thrçc giao nAm 2019 cüa sir nghip giáo diic là: 1.090 nguai 
làmvic; 

+ SNLV duçic giao so vOi SNLV theo djnh mOc chuãn quy djnh thiêu 14 
ngu0i; 

Dé xuât bô sung 14 chi tiêu giáo viên giao cOn thiêu so v&i djnh mOe chuân 
quy djnh. 

• UBND huyn DakrOng: 11 chi tiêu dê bô trI giáo viên do chuyên hc 
sinh tO thôn 6, thôn 7 cüa XA Hông ThOy, huyn A LirOi, tinh ThOa Thiên Hue 
chuyên ye xA A Bung, huyn DakrOng. 

• Di vOi so chi tiêu giao nAm 2021 cOn thiêu so vOi djnh mOc sO lOp, so h9c 
sinh hiên co cua môt so huyên, do ty iê hoc sinhllop thâp nên khOng diioc Bô Nôi 
vii xem xét bô sung và tinh không the can dôi, diêu chinh trong tong sO chi tiêu dA 
duoc Trung uong giao nAm 2021. Dê dam bão cong tác dy h9c dê nghj các 
huyn, thj xA, thành phô bAng các giãi pháp nhu: Thirc hin ghép lop; tAng t' l 
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h9c sinh trên lap;  ghép các dim tnthng lê 0 nhüng ncli Co diu kin; tang djnh 
mirc so tiêtituán dOi v6i giáo viên day lOp có t' 1 hcc sinh thâp do khi hrqng 
cong vic chain bài, quãn 1 hcc sinh it han djnh mOe quy djnh; khuyên khIch mO 
thêmcác tru0ng ngoài cong 1p dê giãm h9c sinh truOng Cong Isp; thrc hin 
chuyên mt so truàrng mâm non cong 1p sang tir chü chi thuOng xuyên hoc ra 
ngoài cong 1p theo Ng quyêt so 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 cüa Hi nghj Ian 
thO sáu Ban Chap hãnh Trung i.rng Dãng khóa XII ye tiêp tyc dôi mái h thông 
to c/uk và quán l, nâng cao chat lwcing và hiu qua hogt d(5ng cia các don vj sr 
nghip cong 42p,  dê tr can dôi, diêu chinh trong so chi tiêu duçic giao nàm 2021 
chua vuqt djnh mOc chuãn quy djnh và ru tiên dành chi tiêu sO ngu0i lam vic bô 
tn cho các vüng khó khãn. 

b) Sr nghip khác: 11 chi tiêu 
• Trung tam Báo trçl xA h*i  tng hcp 1, thuc SO Lao dng - Thwcng binh 

và Xâ hi: 08 chi tiéu 
- Trung tam Bâo trçr xâ hi tong hqp 1 1i.rçic thành 1p theo Quyêt djnh so 

1 174/QD-UBND ngày 31/5/2016 cüa UBND tinh. Sau khi thãnh 1p Trung tam 
dir kiên quy mô tiêp nhn khoãng 100-150 ngix0i tam than kinh và khoãng 100-
120 ngu0i nghin ma tüy. Hin nay, Trung tam tiêp nhn duçic so lucing nhu sau: 

+ Dôi tisçing ngthi tarn than kinh: 84 ngu&i, trong do: Dã tiêp nh.n 70 
ngu0i, dâ hoàn thành ho so dé tiêp nhn them 16 nguOi; 

+ Dôi ttlçlng ngu0i nghin ma tüy: 42 ngu0i, trong do: DA tiêp nhn 27 
nguñ, d hoàn thành ho so dê tiêp nhn them 15 ngu0i. 

- Nàm 2020 Trung tam duçic giao 49 chi tiêu, trong do: 47 chi tiêu sr 
nghip huOng hrccng ngân sách nhà nuOc và 02 chi tiêu hçip dông 68. 

- Theo Dê an vj trI vic lam duçic UBND tinh phê duyt tai  Quyêt djnh so 
2727/QD-UBND ngày 08/10/2019, Trung tam cO 64 chi tiêu, trong do: 62 chi 
tiêu sir nghip huOng krcrng ngãn sách nhà nithc và 02 chi tiêu hçip dông 68. 

Nhix 4y, so ngi.nñ lam vic theo vi tn vic lam duçic phê duyt so vOi sO 
ngtr&i lam vic &rç%c giao nAm 2020 cOn thiéu 15 chi tiêu six nghi hix&ngluang 
ngãn sách nhà nuOc. Dê dam bâo cho boat  dng cüa Trung tam, dé xuât bô sung 
50% so chi tiêu cOn thiêu so vOi vj trI vic lam duçic phê duyt, tumg Ong vOi 08 
chi tiêu; 50% chi tiêu thiêu cOn lai, tuang Ong vOi 07 chi tiu sê xern xét bô sung 
khi Co chi tiêu dôi du tü các don vj sap xêp b may, tinh giàn biên chê. 

• Chi ci1c Thüy san thuc SO Nông nghip và Phát tniên nông thôn: 02 chi tiêu 
- Chi ciic Thüy san tr näm 2019 duqc bô sung nhim vt là Co quan 

ThuOng trrc cUa Van phOn thanh tra, kiêm soát nghê cá tai  Câng cá COa Tüng 
va Cang cá COa Vit (g91 tat là Van phOng IUU; &rçic thành 1p  theo Chi thj so 
45/CT-TTg ngày 13/12/2017 cOa Thu tuOng ChInh phü ye mtsO nhim vii, giâi 
pháp cap bach dê khàc phic cãnh báo cüa W ban Châu Au ye chông khai thác 
hái san bat hqp pháp, không báo cáo và khOng theo quy djnh). Tuy nhiên, nguôn 
nhân lirc cüa Chi ci1c dê thrc hin nhim vi nay dang cOn han chê. 

- D thirc hin có hiu qua các quy djnh cüa ChInh phü và chi dao  cüa B 
Nông nghip và Phát triên nông thôn tai  van bàn so 5649/BNN-TCTS ngày 
19/8/2020 ye tp trung th%rc hin các giai pháp chông khai thác IIJU, dC xuât bô 
sung 02 chi tiéu sir nghip khác dé bô trI viên chCrc thrc hin nhim v1i chuyên 
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trách ti 02 Van phông IUTJ. 
• Trung tam Khuyn cong va Tu vAn phát triên cong nghip, thuc So 

Cong thucrng: 01 chi tiêu 
- Theo Dê an vj trI vic lam duçc UBND tinh phê duyt tai  Quyêt djnh so 

71/QD-UBND ngày 10/01/2020, Trung tarn có 09 chi tiêu sir ngliip khác hithng 
ltrcing ngân sách và 01 hqp dOng 68. 

- Närn 2020, Trung tam duçic giao 08 chi tiêu sir nghip khác huOng lirang 
ngân sách và 02 hc'p dông 68. 

SO ngithi lam vic theo vj trI vic lam duçc phé duyt so vOi so ngithi lam 
vic duçic giao närn 2020 con thiêu 01 chi tiêu sir nghip khác huOng h.wng ngân 
sách và thüa 01 hqp dOng 68. Dê xuât bô sung 01 chi tiêu sir nghip khác huOng 
lucing ngân sach dê thirc hin tuyên ditng, bô trI nguii lam vic, dáp 1rng yêu 
câu nhim vu, dông thOi cat giãm 01 hcrp dOng 68 theo dOng vi trI vic lam dirge 
phé duyt. 

Nhu 4y, tOng chi tiêu giao nãrn 2020 sau khi dã trir sO cat giãm do thtrc 
hin tinh gián biên chê 399 chi tiêu: 16.074 chi tiêu, bang so B Ni vv giao 
nàm 2021. 

3. Hçrp ctng 68: 199 chi tiêu, giàrn 43 chi tiêu, trong do: 
3.1. Hçp dung 68 trong các c0 quan hành chInh: 103 chi tiêu, giâm 41 

chi tiêu so vOi sO giao nãm 2020 do tinh gián biên chê. 
a) Giãm: 45 chi tiêu 
Ti Cong van so 3861BNV-TCBC ngày 21/01/2020 cüa B Ni vi ye vic 

hcp dOng lao dng theo Nghj djnh so 68/2000/ND-CP trong các Co quan, to 
chOc hành chInh cüa tinh Quãng Trj nãm 2020 và nãm 2021, trong do Bô Ni vli 
yêu câu trong 02 närn (närn 2020 và näm 2021) tinh Quâng Trj phái cat giãm 41 
chi tiêu hgp dông 68 so vOi sO dirge I-IDND tinh phê duyt näm 2020. Dê dam 
bão sO giao hcip dông 68 phü hgp vOi sO giao cüa B Ni vi1, dê xuât cat giãrn 

nhi.rsau: 
- 21 chi lieu là nhân viên lái xe dôi dir so vOi tiêu chuân djnh mOc sO dçtng 

xe ô to dirge quy djnh ti Nghj djnh so 0412019/ND-CP ngày 11/01/2019 cOa 
ChInh phO Quy djnh tiêu chuân,, djnh mOe sO diing xe 0 tO, gOrn: 

+ SO Y tê: 03 chi tiêu (01 Co quan SO, 01 Chi cc Dan sO - Kê hoach hóa 
gia dinh và 01 Chi ciic An toàn \T  sinh thrc phârn); 

+ SO Nông nghip và Phát triên nông thôn (Chi cic Kiêm 1am): 03 chi tiêu trong 
do 02 chi tiêu xe chuyên dung chuyên sang hQp dOng lao dng do ngãn sách dja 
phuung dam bão); 

+ SO Ni vii: 02 chi tiêu (01 co quan SO va 01 Ban Thi dua - Khen thuOng). 
+ SO Van hóa, The thao va Du ljch: 02 chi tiêu; 
+ SO Kê hoch va Dâu tu: 01 chi tiêu; 
+ SO Lao dng - Throng binh va X hi: 01 chi tiêu; 
+ SO Xây dirng: 01 chi tiéu; 
+ Thanh tra tinh: 01 chi tiêu; 
+ Van phOng UBND tinh: 01 chi tiêu; 
+ Ban Quân l các khu Kinh tê tinh: 01 chi tiêu; 
+ SO Tài nguyen va Môi tru&ng (Chi clic Biên, Hãi dâo và KhI ttrçlng thüy 
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van): 01 chi tiêu; 
+ VAn phông HDND và UBND thàrih ph Dông Ha: 01 chi tiêu; 
+ Van phông 1{DND và UBND huyn Hãi LAng: 01 chi tiêu; 
+ VAn phông HDND và UBND huyn Cam L: 01 chi tiêu; 
+ VAn phông HDND và UBND huyn Dâo Con Cô: 01 chi tiêu. 
- 09 nhãn viên phic vii ti các Chi cic thuc Sâ: Theo vi tn vic lam dôi 

v9i các Chi cic thuc Sâ bô trI nhân viên vAn thu kiêm phiric viii, do do cat giám 
09 nhân vien phic vii tai  các Chi cic thuOc  Sä gôm: 

+ Các chi ci1c thuc Si Nông nghip và Phát trién nông thôn: 06 chi tiêu 
(03 Chi cic Kiêm Lam, 01 Chi ciric  ChAn nuôi và Thu y, 01 Chi cic Phát triên 
nông thôn, 01 Chi ciic Quãn i chat luçing nông lam san và thüy san); 

+ Ban Ton giáo, thuc S& Ni vi: 01 chi tiêu; 
+ Chi cic Tiêu chuân do li.r&ng chat hrçmg, thuc Sô Khoa h9c và Cong 

ngh: 01 chi tiêu; 
+ Chi ciic Bão v môi tnthng, thuc S& Tài nguyen và Môi tru?ng: 01 clii tiêu. 
- 04 chi tiêu là than viên phiric vii kiêm vAn thu tai các phOng chuyên mon 

thuc UBND thành phô Dông Ha., gôm: 01 PhOng Ni vi, 01 Phông Quãn 1 do 
thj, 01 PhOng Giáo dine  và Dào tao, 01 PhOng Tài chInh - Ké hoch. 

-04 chi tiêu là nhân viên phi trách din nixâc, gôm: 01 S& Cong Thucing, 
01 VAn phOng HDND tinh, 01 VAn phOng FIDND và UBND huyn Vinh Linh, 
01 Van phông HDND và UBND huyn Triu Phong: Theo vi trI vic lam phin 
trách din nithc tai  các cci quan, dan vj do than viên lái xe kiêrn nhim, do do 
không bô trI hqp dông 68 ph trách din nuâc; riêng VAn phOng HDND tinh phi.i 
trách din ni.thc do nhân viên k5' thut kiêm nhim. 

- 02 chi tiêu là nhân viên bâo v, gm: 
+ VAn phOng UBND tinh: 01 chi tiêu do dA có 1irc kiqng cong an bâo v 

miric tiêu thrc hin thim vn, do do theo vj trI vic lam không bô trI bão v là 
hçip dông 68. 

+ 01 nhân viên Bão v ti NghTa tnang lit s5 huyn Vinh Linh: Nghia trang 
1it s huyn Vith Linh hin do PhOng Lao dng - Thucing binh và Xã hi quãn 
l nhung thirc hin chi.rc nAng sir  nghip cüa ngành lao dng, thuang birth và xâ 
hi, do do chuyên 01 hçip dông 68 trong ca quan, to chüc bath chInh sang hcip 
dông 68 trong dan vj sir  nghip dé dam bâo dung vj trI vic lam. 

-01 Nhân viên k5 thut tai  Sâ Thông tin và Truyên thông: Theo vi trI vic 
các s&, ban, ngành cap tinh (tnir VAn phông HDND tinh) không bô trI nhân viên 
k9 thut. Do do, cAt giãm 01 chi tiêu than viên k thuat  theo vj trI vic lam. 

-01 chi tiêu nhân viên lái xe tuyên truyên luu dng kiêm din nuâc, am 
thanh, ánh sang tai  Trung tam VAn hóa, thông tin - The dc the thao huyn 
Dakrông, thuc UBND huyn Dakrông do chuyên dôi hcip dông 68 trong ca 
quan, to chrc hành chmnh sang hçip dông 68 trong dan vj s nghip dê dam bâo 
dung quy djnh (Hçip dông 68 nay truâc day bô tn tai  PhOng VAn hóa và Thông 
tin huyn. Tuy nhiên hin nay UBND tinh quyêt djnh. thành 1p Trung tam Van 
hóa, thông tin - The dc the thao huyn Dakrông trên Co si hgp nhât Dài Phát 
thanh - Truyên hInh huyn, Trung tam The dc the thao huyn và b phn s 
nghip van hóa thuc Phông VAn hóa và Thông tin huyn). 
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- 02 chi tiêu chua sü ding, trong do: Ban Quân l Khu kinh t tinh 01 chi 
tiêu (Giao 05 chi tiêu, hin có mt 04 ngu1i, gôm: 02 lái Xe, 02 phvc vi (01 t?i 
Van phOng dai  din Lao Bâo)); Ban Dan tc 01 chi tiêu (giao 03 chi tiêu, hin có 
mt 02 nguOri, gôm: 01 láî xe và 01 phiic vi). 

- 01 chi tieu dl? phOng tai  Nghj quyêt so 43/NQ-HDND ngày 6/12/2019 cüa 
RDND tinh ye chi tiêu biën chê hãnh chinh, sO ngui lam vic nãm 2020. 

b) Tang: 04 chi tiêu 
* - Nhân viên phic viii con thiêu so vj trI vic lam phê duyt: 03 chi tiêu, 

gôm: 01 Ca quan S& Nông nghip và Phát triên nông thôn, 01 Ca quan So Y tê và 
01 VAn phOng HDND và UBND huyn dâo Con Co. 

- SO Giáo diic va Dào tao  có 01 nhãn viên lái Xe thuc biên chê hànhchinh 
dã nghi htru theo ché d ngày 0 1/10/2019 nhlx dA dê xuât cat giâm biên chê hành 
chInh 0 trén. Dê xuât chuyên dôi 01 biên chê hành chinh sang 01 hqp 68 dé bô trI 
nhãn viên lái xe thay lái xe thuc biên chê hành chInh dã nghi hru theo chê dO. 

Nhix 4y, chi tiêu hçvp dông 68 giao nAm 2021 trong các ca quan, to chüc 
hành chInh cüa tinh Quâng Trj là 103 chi tiêu, bang so Bô Ni vii giao. Tuy 
nhiên, vOl phrning an cat giârn so hrcmg iOn nhu trên thI khó khän hin nay là 
các SO, Chi ciic dang &rçlc bô trI xc và có nhu câu sO dicing xe s gp khó khAn 
trong thl?C hin nhim vi và giãi quyêt nhân viên lái xe dOi du. 

3.2. Hçrp dông 68 trong các don vj siy nghip cong Ip: 96 chi tiêu, giàm 
02 chi tiêu so vOi nãm 2020 do thl?c hin tinh giân biên chê. 

a) Giãm: 05 chi tiêu, trong do: 
- Giâm 03 chi tiêu dôi du so v&i vi trI vic lam ducic UBND tinh phê duyt, 

gôm: Trung tam VAn hóa thông tin thj xA Quãng Trj: 01 chi tiêu, Trung tam 
Khuyén cong và Tu van phát triên cong nghip, thuc SO Cong Thrnmg: 01 chi 
tiêu, Trung tam VAn hóa - Din ânh tinh, thuc SO Van hóa, The thao và Du 
ljch: 01 chi tiêu 

- 02 chi tiêu dl?  phOng cüa nAm 2020 chuyên sang. 
b) TAng: 03 chi tiêu, trong do: 
- Trung tam VAn hóa, thông tin - The diic the thao thành phô Dông Ha, 

thuc UBNDthành phô Dông Ha: 01 chi tiêu. 
Theo Dê an vj trI vic lam &rqc UBND tinh phO duyt (Quyêt djnh so 

348 1/QD-UBND ngày 17/12/2019), Trung tam VAn hóa, thông tin - The d%lc the 
thao thành phô Dông Ha có 01 hçip dông 68 là nhãn viên lái xc tuyén truyên lixu 
dng kiêm din ni.râc, am thanh, ánh sang. Tuy nhiên, hin chixa duqc bô trI hçip 
dong 68, dê xuât ho sung 01 chi tiêu hqp dông 68 (cac huyn khác dA dugc bô trI 
môi huyn 01 chi tiêu). * 

-02 chi tiêu d chuyên dôi 02 hqp dông 68 trong ca quan hành chInh sang 
hçip dông 68 trong dan vj sr nghip Cong ip nhu dê xuât 0 trên, gôm: 01 bâo v 
tai Nghia trang Liêt s huyn Vinh Linh và 01 nhân yiên lái xc tuyên truyên liru 
dng kiêm din nuOc, am thanh, ánh sang tai  Trung tam VAn hOa, thông tin - 
The dc the thao huyn Dakrông, thuc UBND huyn Dakrông. 

Nhu 4y, chi tiêu hqp dông 68 giao nAm 2021 trong các dan vj si nghip 
cong 1p cüa tinh Quâng Trj là 96 chi tiêu, bang so B Ni y1j giao. 
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3. Biên chê trong các ti chü'c Hi: 71 chi tiêu (gilt nguyên), trong do 
cO 01 chi tiêu dir phOng dé giárn trir tinh giàn biên chê cho các näm sau. 

- Giárn 01 chi tiêu dôi du so vói vj trI vic lam thrçc phé duyt tai  Lien 
hip các Hi Khoa h9c và K thut tinh (dim vào nguôn dir phàng). 

4. Hyp ding Lao dng: 56 chi tiêu, bang so chi tiêu cüa nAm 2020. 
4.1. HQ'p dông chuyên trácli bAo v rung: 12 clii tiêu (giám 06 chi tiêu) 
- Giârn 06 chi tiêu hqp dông chuyên trách bâo v thng dê chuyCn sang chi 

tiêu sir nghip hu&ng krcing t1r nguôn thu theo 1 trInh di..r9'c phê duyt, gôrn: 
Ban Quãn l r&ng phOng h kru virc song Ben Hãi: 03 chi tiêu; Ban Quán l' 
thng phOng h Hung Hóa - Dakrông: 03 chi tiêu. 

4.2. HQ'p dông nhãn viên nu an và bão v trong cc tru'ông chuyên bit 
theo Ngh quyêt s 19/NQ-HDND ngày 20/7/2019 cüa HDND tinh v phát 
triên h thông các tru*ng phi thông dan tc ni trü, ban trü tinh Quãng Tr 
den nAm 2025, djnh huóng den nAm 2030: 39 chi tiêu ('tang 01 chi tiêu,). 

- Triing Phô thông dan tc ni tri huyn Hu'âng Hóa, thuc UBND huyn 
Hithng Hóa: 01 chi tiêu. 

Tnr?ng Phô thông dan tc ni tril huyn Hung Hóa có 280 hQc sinh, djnh mirc 
nhãn viên nâu An là 5,6 ngu?i(01 nhân viên nâu An cho 50 h9c sinh ni trü). 

NArn 2020, Trithng Phô thông dan tc ni trii huyn Hi.ràng Hóa duç'c giao 
06 chi tiêu (04 nâu An và02 bão v), so vi djnh mirc thiéu 1,6 ngui. Dê xuât 
bô sung 01 chi tiêu hçirp  dông nâu An. 

4.3. Hçp dông îáî xe chuyên dung cho các SO', Ban, Chi clic: 05 clii tiCu 
('tang 05 c/il lieu) 

Theo Quyêt djnh sO 24/2020/QD-UBND ngày 15/10/2020 ca UBND tinh 
Quy dnh lieu chuán, dinh mic xe ó to chuyên dung trang bj cho các cct quan,tO 
ch&c, dcin vj thuc phgrn vi quán l cia tinh Quáng Trj, trong do: Chi cic Kiêrn 
Lam, thuc S& Nông nghip và Phát triên nông thôn di.rçic bO trI tôi thiéu 13 xe 
chuyên diing; Ca quan Si Tài nguyen và Môi tnthng, Ban An toàn giao thông, 
thuc S& Giao thông và Chi cc Tiêu chuân do li.thng chat h.rgng, thuc Si Khoa 
h9c và COng ngh mOi ca quan thrcic bô trI 01 xc chuyên dung. Dê dAm bAo có 
dO lái xe chuyên diing thirc hin nhim vu, dê xuât bô sung nhtr sau: Chi cic 
Kiém Lam: 02 chi tiêu do cAt giAm 03 hqp dông 68 nhu dê xuât trên, Ca quan 
SO Tài nguyen và Môi tru'Ong: 01 chi tiêu, Ban An toàn giao thông tinh: 01 chi 
tiêu, Chi ciic Tiêu chuân do h.r&ng chat lixçing: 01 chi tiêu. 

Nhu vy, tong chi tieu hgp dông lao dng giao nAm 2021 Ia: 56 chi tiêu, 
bang so chi tiêu cOa nAm 2020. 

V. (HAl PHAP THIIC HIEN KE HOACH QUAN L\', SIX DI)NG BIEN 
CHE, SNLV NAM 2021: 

1. ChInh sách di vOi vic ct giArn 38 chi tiêu hcp dông 68 (19 nhân 
viên lái Xe, 13 nhân vien phiic vii, 04 nhân viên din ntxóc, 01 nhân viên bAo 
v, 01 nhAn vien k thut) trong cci quan, to chirc hành chInh do tinh giân 
biênchê: 

Vic cAt giâm vO thirc hin các chê d chInh sách dôi vói hçp dOng 68 
trong cci quan, to chOc hành chInh dtxçic thrc hin den ngày 31/12/2021. Trong 
thOi gian chua cAt giAm, nhttng tnrO'ng hqp hçip dông 68 kê trén tiep tçic &rqc 
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huông li.rang và các ch dE$ chInh sách nhu hin huO'ng, kinh phi chi trá t1r nguôn 
ngân sách. 

Sau khi thirc hin vic châm dirt hçip dông 68, trithng hqp CC co quan, don 
vj có thu câu sü ding lao dng phic v11, bão v, din nuóc, nhân viên k thut 
thI can cir quy djnh tai  1ut Lao dng so 10/2012/QH13 và các van ban lien quan 
dê thirc hin vic k hgp dông lao dng, kinh phi chi trâ cho hqp dông lao dng 
tü nguôn tiêt kim chi thumg xuyén cüa cci quan, don vj. 

Dôi vâi nhüng tnthng hçip hcp dông 68 cat giãm không dtrçic hr?mg chinh 
sách ye hizu tnrâc tuôi theo quy djnh, ngoai chê d, chInh sách hin hãnh dixçic 
hithng thI ctuçrc h trçr them 01 tháng tiên lucmg hin hu&ng cho mi nãm cong 
tác có dóng bào hiêm xã hi, kinh phi chi trâ tir nguôn ngân sách dja phirong. 

2. Dôi vâi các co quan có các chüc danh có tiêu chuãn sir diing xe ô to 
phic vi cong tác chung khi di cong tác nhung không duçic trang bj xe ô to phic 
vi cong tác chung thI thirc hin khoán kinh phi sir ding xe ô tO theo Thông tu 
24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 cüa B Tài chInh Huàng dn mt so ni dung 
cCia Nghj dnh 04/20191ND-CP ngày 11/01/2020 cüa Chinh phü. Truàc mat 
chua có quy dnh ye don giá khoán thI thc hin giao kinh phi on djnh nhtr hin 
nay d các Co quan, don vj thuê xe phiic vi Cong tác. 

3. Tiêp tiic thrc hin có hiu qua vic sap xêp, tO chirc lai b máycác co 
quan, don vj theo Ké hoach sO 84-KH/TU ngày 27/4/2018 cüa Tinh üy, Kê hoach 
sO 86-KHITIJ ngày 07/5/2018 cüa Tinh üy và Quyêt djnh sO 1322/QD-UBND 
ngày 15/6/2018 cüa UBND tinh ye ban hành Dê an sap xêp, to chirc li các dun vj 
hành chInh cap xä; thOn, bàn, khu phô; co quan hành chInh và don v sir nghip 

cong lip,  thirc hin Nghj quyêt sO 18-NQ/TW và Nghj quyêt so 19-NQ/TW cüa 
Hi nghj lan thir sáu Ban Chap hành Trung trcrng Dãng khóa XII, gän vâi tinh giân 
biênchê. 

4. Xây dirng, trInh co quan có thãm quyén phê duyt Dê an tinh giãn biên 
chê dOi vi các don vi sir nghip cong 1p giai doan  2022-2025, trong do xác djnh 
t' 1 cAt giãm so nguii lam vic hu&ng luong ngân sách nhà nixâc cüa trng don vj 
tôi thiêu là 10% so vOl so ngu&i lam vic duqc giao nAm 2021 theo Nghj quyêt so 
19-NQ/TW và Quyêt djnh 1322/QD-UBND. 

Kjp thi giài quyêt ché d chinh sách cho dôi tirçrng tinh giãn bién ché. 
5. Hoàn thành vic phê duyt vi ti-I vic lam CáC co quan hành chinh theo 

quy djnh ti Nghj djnh sO 62/2020/ND-CP ngày 01/6/2020 cüa ChInh phil ye vi 
tn vic lam và biên chê cong chCrc và phê duyt diêu chinh vj trI vic lam các 
dun vj sir nghip cong l.p theo quy djnh tai  Nghj djnh so 106/2020/ND-C? ngày 
10/9/2020 cüa ChInh phü ye vj trI vic lam và sO luçing nguôi lam vic trong 
don vj sir nghip cong lap. Thirc hin vic tuyên dicing kjp thôi di ngO cong 
chirc, viên chüc cOn thiêu theo dung quy djnh. 

6. Day rnnh rà soát, can dOi, diêu chinh hqp l biên chê ti nai thira den ncii 
thiêu giCa các sO, ban, ngành, huyn, thành phô, thi xâ, dê co câu lai hçip 1 di 
ngü can b, cong ch(rc, vien chtic theo vj trI vic lam, dung djnh milc quy djnh, 
dáp üng yêu câu, nhim viii, gn vôi tirih giàn bién chê. 

7. Các huyn, thj xA, thành phô tim giài pháp khuyen khich mO them các 
trithng mâm non, phô thông ngoài cong lap, dé giãm so hrqng h9c sinh trong các 
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tru?mg Cong lap. Dy manh thrc hin chuyn dM mt s tnthng mAm non và 
truing trung h9c phô thông cong Ip sang loti hmnh dan vj tir dam bão chi thu&ng 
xuyên hoc chuyên ra ngoài cong 1p dê dành biên chê bô sung cho nhüng vüng 
khó khân, nhäm th1rc hin có hiu qua vic tinh giân bién chê theo ding quy djnh 
trong giai dotn 2020-2025. 

8. Không thirc hin vic k hçip dOng lao dng dôi vâi nhUng ngu1i lam 
cong vic chuyên môn, nghip vii a các vi trI vic lam duçic xác djnh là cong 
chüc trong các ca quan hành chInh hoc là viên chCrc trong dan vj sir nghip 
cong 1p do Nba nuâc báo dam toàn b hoc mt phãn chi thixàng xuyên. Riêng 
dôi vâi dan vj sir nghip cong 1p trong linh vrc giáo diic và y tê không thrc 
hin hçip dông lao dng trên 12 tháng dôi vâi nhCng nguäi lam cOng vic 
chuyên môn, nghip vi & các vi trI vic lam duçic xác djnh là viên chirc htr&ng 
luong ngân sách trong don vj sir nghip cong 1p do Nhà nuóc báo chi thu&ng 
xuyen hotc mt phân chi thu&ng xuyên. 

9. Thu tru&ng các ca quan có don vj sr nghip cong 1p xây dimg danh 
mvc djch vii sir nghip công, kern djnh müc kinh tê k5 thut, trInh UBND tinh 
phé duyt lam Ca sâ giao quyén tr chü cho DVSNCL thuc quyên quãn l theo 
Nghj djnh so 16/2015/ND-CP ngày 14/02/2015 cüa ChInh phü Quy djnh ca ché 
ttr chü cüa DVSNCL. - 

Tiêp tic day math  thrc hin Quyêt djnh so 22/201 5/QD-TTg ngày 
22/6/2015 cüa Thu tuâng ChInh phü ye vic chuyên DVSNCL thãnh cong ty cO 
phân và Quyêt djnh so 31/201 7/QD-TTg ngày 17/7/2017 cüa Thu tuâng ChInh 
phü ye tiêu chI, danh mvc  ngành, linh vrc thirc hin chuyên DVSNCL thành 
côngtycOphãn. 

10. Tang cithng cong tác thanh tra, kiêm tra, kjp thai chãn chinh, khäc phiic 
các sai sot trong sir ding biên chê, SNLV, trong tuyên diing cOng chüc, viên 
chirc và hçip dông lao dng. 

Trên day là Kê hoach biên chê hành chInh, sir nghip nAm 2021 và các giái 
pháp ca ban dê thirc hin có hiu qua biên chê hãnh chInh, sr nghip trong thai 
gian tâi, UBND tinh kInh trInh HDND tinh xem xét, quyêt djnh./.. 

Noi nI:mn: 
- Thuing trirc Tinhüy; 
- Tlnthng trirc FEDND tinh; 
- BI thLr Tinh üy, Chü tjch HOND tinh; 
- Chü tjch, PCT UBND tinh; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- S& Tài chInh (Ib); 
- S& Nti vi (2b); 
-Luu:VT,TH,NC. 
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Biên S6 nguôi lam vic Hçrp ng 68 . Hqp Htrông 
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dong 

lu'o'ng 
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Tng SNGD SNYT Tng HC SN Hôi ngun 
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I  SàCôngThi.wng 41 29 9  - 9 3 2 1 
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7.1 CcrquanSO 38 36 0  2  2 
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7.3 Ban T6n giáo 10 9 0  - 1 1 
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. 2 2 

8.2  hi cuc KiIm 1dm 152 14! 0  11  . II  2  
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8.5  Clii cic Thñy san 29 /1 17  -  17 
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8.9  Cácdclnv!SNtrjtcthuôcSO 180 0 173 - 34  139 7 7  12  
9  SONgoivii 21 19 0  2  2 
10  S&Tupháp 44 23 18 -  18 3 2 1 
11  SOTãichinh 45 43 0 - 2 2 
12  SO Tài nguyen và MT 48 46 0  0 0 0 0 2  2 0 0 1 0 

12.1 Gc'quanS&  30 28 - 2 2 
12.2  Clii cyc Baa v môi truthig  10 10 - 0 0 
12 

3KTrV 
Chi cic Bkn, Hal ddo và 

8 8 0 0 
12.4  Cdc darn vi SN trwc thu5c SO 0 
13  SerThôngtinvaTT 26 21 3 . 3 2 2 9 14  SôrV.nhóa,TTvãDL 180 36 126 - 126 18 2 16 
15  SO Xáy dmg 29 27 0  2 2 
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/ 2 6 7 8 9 /1 /2 /3 

/6.3 chicycAnioanVSrp  12  12  o   0  0  
16.4 CdcdonviSNfrrc$huôc&, 1.991 0  1.965 1.965   26   26 

17  Thanhtratfnh 30  28 0  2  2 
18  VänphôngUBNDtfnh 78  41  23   23  14  12  2 

Van phông Doãn DBQI-1 và 
 HDNDt1nh  31 25 0 6 6 

20  Ban DântOc  25  23  0   2  2  
21  BQLcáckhuKl  28  25  0   3  3  
22 TrLrngCaodãngstrphm 123   119  119 4  4  
23  Trirmg Cao ding Y tE  43   43  43  0  
24  Dãi PT-TH tinh  54   53   53  1   1  
25 Ban QLDA DTX.D các cOng 

 trinh DD&CN  0 0 0 

26 Ban QLDA DTXD các cOng 
0 0 0  !nh .giao thông 

Ban QLDA DTXD  -..-....- 
27 các cOng 

 trinh NN&PTNT  0 0 
28  TpchiCCraVit  10  9   9  1   1  
29  T6ngdiTNXP  0  0   0  0  
30  HOiChOthpdo  14   0  0   14  
31  Hi Ngirii mii 3   0  0  3  
32  HOi Nhà báo 3 0  0   3  
33  HiVHNT 7 0  0  7  
34  LH các H0i KHKT 5 0 0 5  
35 Lt-1cácTCHN  3 0 0 3 
36  LMHTX 

HUYEN,TI{IxA,THANH 
 18 0 0 18 

u 12.247 817 11.372 11.162 1 145 64 41 27 14 17 
1  ThànhphDongHa  1.287 105 1.176 1.152 18 6 4 3 1 2 
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5  Huyn Triu Phong 1.539 92  1.441 1.420 15 6 4  3 1 2 
6  HuynHâiLang 1.470 91 1.373 1.353 14 6 4 3 1 2 
7  HuynCamL 931 78 848 829 13 6 3 2 1 2 
8  Huyn Dakrông 1.345 90 1.249 1.221 22 6 4  3 1 2 
9  Huyên Huâng Hoá 2.158 96 2.055 2.026 23 6 5 4 1 
10  HuynDàoC&Cô  30 14 13  2  1  1 9 3 2 1 
Ill D1J PHONG 6  5 0 0 0 0 0  0 0 0 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 /0 

I  
1  
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S, BAN, NGANH 

Si Cong Tlurang 

38 
28 
I  

19 
15 

13 
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 I 

4 
2 

1 
1 

1  

1 

0 

0 

2  S K hooch và DT I I  

3  Sâ Khoa bce va N  1 1  

3.1  Chi cyc Tiêu chudn, DLC'L  I  I  

4  

5  

S&LD,TBvàXH  

SàNivii  

I 

3 2  1  

5.1  

5.2  

CcrquanS&  
Ban Thi dua - KT  

I 

I 

I  

I  

5.3  

6  

Ban Tôniáo  

S&NN&PTNT  7 

I  

1  

I  

6  

61  

6.2  

Chi cyc Kithn lam  

Chi cuc Chán nuôi và TI'  

4 

1 

1  3  

1  

6.3  Chi cuc Phát triên NT  I  I  

6.4  Chi cyc LCL NLS&TS  I  I  

7  S&TNvàMT  2 1  1  

7.1  Chi cuc BVMÔI frIr?n2  I I  

7.2  Chi cyc l3iên HD, KTTV  I  I  

8  

9  
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S& VAn hóa, TT và DL  

S&Xâydrng  

I 

2 

I 
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1  

11  S&Yt  3 3  

11.1  CcrquanS& I 1  

11.2  Chi cyc DS-KHHG  I  

11.3  ChicycAnioànVSTP  I I  

12  Thanhtratinh  I I  

13  

13.1  

VAn phôn UBND tinh  

Coquan VP  

2 

2 

1  

1  

14  VAn phông HDND tinh  I I  

15  BQL cáe khu KT  I I  

II 
HUYN, Till xA, THANII 

ô  
10 4 4 2 0 0 0 

I  Thành pM Dông Ha  5 1  4  

2  Huyn Vrnh Linh  I  I  

3  

4  

Huyn Triu Phong  

Huyn Hãi LAng  

I 

I I  

I  

5  

6 

Huyn Cam L  
Huyn Dâo Cn CO I 

1  
1 

I 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28

		2020-12-01T10:50:01+0700




