
U BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
TtNH QUANG TRI Bc Ip - Tir do - Hinh phüc 

SE: 21 1/KH-UBND Quáng Tn, ngày 05 tháng 12 nàm 2022 

KE HOACH 
Biên ch cong chfrc, s ngtrô'i lam vic, hçrp dng lao dng 

và biên chê hi nãm 2023 

Thirc hiên các quy djnh cüa B ChInh trj và Chinh phü lien quan den quân 
1 biên ch& s ngixèri lam vic và hqp dông lao dng ti: 

K& 1u.n s 40-KL/TW ngày 18/7/2022 cüa B ChInh trj ye nâng cao hiu 
qua cong tác quàn 1 biên ch cüa h thông chInh trj giai don 2022-2026; 

Quy djnh s 70-QD/TW ngày 18/7/2022 cüa Bô ChInh trj ye quán l biên 
ch cüa h thng chInh trj; 

Nghj djnh s 62/2020/ND-CP ngày 0 1/6/2020 cüa ChInh phü ye vj trI vic 
lam và biên chê cong chirc; 

Nghj djnh so 106/2020/ND-CP ngày 10/9/2020 cüa ChInh phü ye vj tn vic lam 
và s ngu?i lam vic trong don vj sr nghip cong lap; 

UBND tinh xây drng kê hoch biên chê cong chüc, so ngui lam vic, hçip 
dông lao dng và biên chê hi näm 2023 nlur sau: 

A. TINH H!NH THIJC HIN BIEN CHE CONG CHC, sO NGU'fl LAM 
VIC, HP BONG LAO BONG VA BIEN CHE HQI NAM 2022 

I. VE BIEN CHE CONG CHIJ'C 
- Ban T chirc Trung hang, B Ni v HDND tinh quyêt djnh giao: 1.761 chi 

tiéu tii Quyt djnh so 139-QD/BTCTW ngày 28/9/2022, Quyêt ctjnh so 1039/QD-
BNV ngày 30/9/2021 cüa B Ni vii và Nghj quyêt sO 169/NQ-HDND ngày 
09/12/202 1 cüaFlIDND tinh. 

- Biên chê cOng chüc hin có (th?i diem 31/12/2022) là: 1.642 ngi.thi. 
- Biên chê cOng chu1te chua thirc hin, gôm: 
+64 chi tiêu dang thirc hin quy trmnh tuyên ding nm 2022 (dã thãm djnh và có kê 

hoach tuyên ding); 
+ 15 chi tiêu dê dânh thirc hin tiêp thin vào cong chu1rc trong giai don tr 

näm 2023-2026 nhäm giài quyêt tInh trng dOi dii di ngü vien chu1rc, can b cong 
chüc cap xä do sap xêp tO chi1tc b may, don vj hành chInh cap xã (hin dà có ho 
so nhimg chiia dü thii gian cOng tác theo quy djnh de thirc hin quy trInh tiêp 
nhn vào cOng chu1rc gOm: So Giáo djc và Dào tao: 01; S&NN&PTNT: 01; SO Tu 
pháp: 01; UBND huyn Gio Linh: 05; UBND huyn Hâi Lang: 04; UBND huyn 
Vinh Linh: 02; UBND huyn Triu Phong: 01). 

+ 31 chi tiêu taj vi trI yiêc lam lãnh do, quàn l các co quan, don vj chua 
bônhim(S&NN&PTNT: 02; SONivu: 01; SOTupháp: 01; SOTài chInh: 01; 
SO TNMT: 01; SO VHTT&DL: 01; SO Xäy drng: 01; SO Y t: 01; Thanh tra 
tinh: 01; Van phông Doàn DBQH yà HDND tinh: 01; UBND huyn Tniu 
Phong: 05; UBND huyn Hâi Lang: 05; UBND thành phô DOng Ha: 04; UBND 
huyn Gio Linh: 02; UBND huyn Huórng Hóa: 02; UBND thj xã Quãng Trj: 
01; UBND huyn Vinh Linh: 01). 
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+09 clii tiêu vj trI vic lam lath (tao, quán l (tang thirc hin 1un chuyên ye cap xä. 

II. yE SO NGIX(fl LAM VLC HNG LIIONG TU' NGAN SACH NBA NIJ'Ot 
- B Ni vii giao và HIDND tinh phê duyt: 15.752 chi tiêu tai  Cong van so 

5953/BNV-TCBC ngày 25/1 1/2021và Nghj quyêt so 169/NQ-HDND ngày 
09/12/2021, trong do: 

+ Sir nghip giáo dic - (tao tio: 13.061 chi tiêu; 
+ Su nghiêp y tê: 1.878 clii tiêu; 
+ Su nghip van boa - the thao: 329 clii tiéu,; 
+ Sr nghip khác: 484 clii tiéu. 
- So nguii lam vic hin có (thai diem 31/12/2022,): 15.458 ngi.thi, trong do: 
+ Sr nghip giáo diic - (tao tao:  12.827 ngi.r?ii; 
+ Sir nghip y té: 1.849 ngiRri; 
+ Sir nghip van hóa - the thao: 309 ngthi; 
+ Sr nghip khác: 473 ngui. 
- S ngi.thi lam vic hung luang ngân sách nhà nuOc chua th1rc hin, gôm: 
+ 217 chi tiêu cat giàm do tinh giãn biên chê na.m 2023 (Giáo dic - (tao tao: 

184, y t& 21, sir nghip van hóa, thông tin the dic the thao: 10, sir nghip khác: 02). 
+ COn lai 77 chi tiêu gôm: Giáo diic - (tao tao:  50, y té: 08, sir nghip van 

hóa, thông tin the dic the thao: 10, sir nghip khác: 09. Hin so chi tiêu nay các 
ca quan, do'n vj (tang rà soát thrc hin tuyen d11ng gän vth giãm tth do tinh giãn 
biên chê theo l trmnh dâ di.rçc LJBND tinh phê duyt. 

- Ban To chüc Trung lxclng giao: 16.074 chI tiêu tai  Quyêt djnh so 139- 
QD/BTCTW ngày 28/9/2022. Nhu vy, Ban To chirc Trung ucng giao nhiêu hin 
so Bô Ni v11 giao và I-IDND tinh phê duyt là 322 chi tiêu do không trü so dã 
thirc hin tinh giãn biên chê 322 chi tiêu cüa näm 2022 (trong tOng so tinh giãn 
cüa giai doan 2022-2026) dä di.rçic B Ni vii an djnh và HIDND tinh phê duyt 
näm 2022. 

III. HP BONG LAO BONG THEO NGH! B!NH SO 68/2000/NB-C P (di.rac 
si'ra dOi, bô sung tai  Nghj djnh 161/2018/ND-CP) (sau day gi t.t là hçp (tOng 68). 

1. Hqp d1ng 68 trong các co quan hành chinh: 
- B Ni vii giao và HDND tinh phé duyt: 105 chi tiêu tai  Cong yän sO 

386/BNV-TCBC ngày 21/01/2020 cüa Bi Ni vii và Nghj quyêt sO 169/NQ- 
HDND ngày 09/12/2021 cüa HDND tinh. 

- So hin có (thai diem 31/12/2022): 105 nguOi (bang so giao). 
2. Hqp dIng 68 trong các don vj sy nghip cong 1p: 
- B Ni viii giao và HDND tinh phê duyt: 96 chi tiêu tai  COng van sO 

47061BNV-TCBC ngày 09/9/2020 cüa B Ni vi và Nghj quyet sO 169/NQ-HDND 
ngày 09/12/202 1 cüa I-IDND tinh. 

- So hin có (thai diem 31/12/2O22) là: 94 ngtr&i. 
- SO chisa sir ding: 02 chi tiêu, gOm: 01 tai  Trung tam van hóa thông tin - Th 

ditc th thao thành phô DOng I-là (lái xe tuyên truyên Km dng) và 01 tai Tnrng Cao 
(tang Six pham Quãng Trj (nhãn viên phiic vii, v sinh mâi nghi vic). 

LV. BIEN CHE HO! TRONG CAC TO CHUC HO! 
- B Ni vii giao và HDND tinh phê duyt: 71 chi tiêu (trong do có 02 chi 

tiéu di,r phOng). 
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S biên ch hi hin Co (th&i dkin 31/12/2022): 69 ngix?i. 
S chua thirc hin: 02 chi tiêu dr phông. 
V. HI1P BONG LAO BQNG (Ngán sách djaphuv'ng chi trá,) 
- HDND tinh phê duyt: 53 chi tiêu ti Nghj quyêt so 169iNQ-HDND, gôm: 
+ Hqp dông chuyên trách bào v thng: 06 chi tiêu; 
+ Hop dông nâu an và bão v trong tnr?ing chuyên bit (Trithng Dan toe 

ni trü, TruOrng Tré em khuyêt tat): 39 chi tiêu; 
+ Hop dông lái xe chuyên dung cho các Sâ, Ban, Chi clic, dm vi sir 

nghip: 98 chi tiêu. 
- So hin có (thai diem 31/12/2022,) là: 52 ngui, cOn 01 chi tiêu lái xechuyên 

dung chua sü dung tai  Chi ciic Kiêm lam thuc S& Nông nghip và Phát triên nông 
thôn do dang trong qua trmnh sap xêp ia to chIrc bO may. 

VI. sO NGUE LAM vic m1OG LIXONG TU NGUON THU S NGHIP 
- Uy ban nhãn dan tinh giao: 1.094 chi tiêu ti Quyt djnh s 4444/QD-UBND 

ngày 27/12/2021. 
- So hin có ('thai diem 31/12/2022) là: 830 ng.thi. 
- So chiia thiic hin, gôm: 
+ Dr phOng cüa näm 2022: 57 chi tiêu (dà phân ho 05 chi tiêu cho Ban 

Quán lj Cáng cá thu5c So' NN&PTNT); 
+ So cOn lai 207 chi tiêu chü yêu là sir nghip y tê 142 chi tiêu dang chOr B 

Y tê ban hãnh quy djnh xác djnh vi trI vic lam nên tm thOi chua tuyên dicing, 
sir nghip khác 65 chi tiêu hin các dcm vi dang rà soát theo vi trI vic lam dê 
tuyên ding và k hop dông lao dng theo quy djnh. 

VII. VE TINH GIAN BIEN CHE GIAI BOiN 2022-2026 
1. Bi vó'i biên ch cong chüc: 
Nghj quyêt sO 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 cüa Hi nghj lan thu 6 Ban 

Chap hành Trung uang Dáng khóa XII mç5t sO van dê ye tiép tyc dói mói, sap xép 
tO chz'rc b5 may cña h thông chInh trj tinh gQn, hogt d5ng hiêu 4c, hiu qua 
không dt ra mic tiêu tinh giãn biên ché cOng chüc trong giai doan tr 2022-2026. 
Tuy nhiên, ti Kêt lun so 40-KL/TW ngày 18/7/2022 cña B Chinh trj ye náng 
cao hiu qua cOng tác quán lj biên ché cza h thông chInh trj giai dogn 2 022-
2026 yêu cau trong giai doan  tü näm 2022-2026 toàn h thông chInh trj tinh gián 
It nhât 05% biên ché cong chirc. 

Hin nay, UBND tinh dang rà soát xây dmg kê hoch giâm 88 biên chê 
cOng chüc tir näm 2023 den näm 2026, tuang üng 05% so vài so giao näm 2021 
theo quy djnh cüa Trung hang. 

2. Bi vói biên ch s nghip htr&ng 1ung ngãn sách nhà nithc: 
Thirchin Nghj quyêt sO 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 cüa Hi nghj lan thu 

6 Ban Chap hành Trung hang Dâng khOa )UI ye tiêp tyc dói mO'i h thông tO 
chi'c và quán l, náng cao chat lu'cxng và hiu qua hogt d(5ng các do'n vj sic 
nghiép cOng lap, UBND tinh Quáng Trj dã chi dao các ca quan, dan vj xây dirng 
Dé an tinh giàn so ngthi lam vic hix&ng hxcing ngân sách nba nuâc giai do?n 
näm 2022-2026 ti COng van 4466/UBND-NC ngày 23/9/2021. 

Den nay, UBND tinh Quãng Trj dã ban hành quyêt djnh phê duyt D an tinh 
gián biên chê huOrng luung ngân sách nhà nuóc giai doin 2022-2026 cho 100% 
don vj s1r nghip cOng 1p thuc dOi thqng phái tinh giãn biên ch theo quy djnh 
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vâi 1.616 chi tiêu, tuang lrng vói 10% s biên ch giao näm 2021(16.074 chi tiêu). 
Näm 2022 toàn tinh dã thirc hin dirgc 322 chi tiêu, con 1.294 chi tiêu phãi 

thirc hin tir näm 2023-2026, c11 the: 
- Näm 2023: 256 chi tiêu; 
- Näm 2024: 311 chi tiêu; 
- Nãm 2025: 349 chi tiêu; 
- Näm 2026: 378 chi tiêu. 
VIII. DANH GIA CHUNG T!NH HINH QUAN LY BIEN CHE CONG 

CH1C, sO NGU'I LAM VIC NAM 2022 
1.U'udiêm: 
a) Vic giao chi tiêu biên chê cong chi'rc, so nguii lam vic cho cac ca 

quan, dan vj trong tinh dã ducic thirc hin kjp thai, cor ban dáp irng yêu câu thirc 
hiên nhim vu. 

b) Vic quãn 1 và sfr dung so ngu?ii lam vic dã disc kiêm soát chat chê, 
dung vói các quy djnh cüa Trung uong, chi dao  cüa Ban Thung vii Tinh üy và 
Nghj quyt cüa HDND tinh. 

c) Các cor quan hành chInh, dan vj sir nghip cong 1tp dã thirc hin vic 
tuyên diing kjp thyi, bO trI nguii lam vic phü hqp vth vi trI vic lam và khung 
nàng hrc dã ctuçic phê duyt. 

d) Qua 05 nàm thirc hin các miic tiêu ye sap xêp to chüc b may và tinh 
giãn biên ché cüa tinh dêu dat  và viiçt cac mic tiêu Trung uang dà dé ra tai 
Nghj quyêt so 18- NQ/TW và Nghj quyêt so 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 cüa 
Hi nghj lan th 6 Ban Chap hành Trung uang Dãng khóa XII ye tiêp tyc dói 
mái h thông to chi'c và quán lj, náng cao chat lwng và hiu qua hogt dng 
các don vi S4 nghip cOng 4p, ci the: 

- Vê tinh giãn biên chê giãm 2.379 chi tiêu, trong do: Giai don 2015-2021 
giám 2.048 chi tiêu, dat  10,2% so vi sO giao näm 2015; Giai doan  2022-2026 dã 
giâm 322 chi tiêu cüa näm 2022, dat  02% so vài sO giao näm 2021. 

- Vé sap xêp tO chirc b may: 
+ Gim 16 dan vj hành chinh cap xã (Hãi Lng 04, Gio Linh 04, Vinh Linh 04, 

Huâng Hóa 01, Triu Phong 01, Cam Lô 01, DakrOng 01) và 283 thôn, ban, khu phô; 
+ Giâm 29 phOng chuyên mOn thuc sâ, ban, ngânh (chiêm 21,80%); 01 chi 

clic (Chi ciic Van thi.r - Lru trQ, thuc Sâ Ni vi) (chiêm 6,25%), 12 phông 
chuyên mon thuc ban, chi ciic (chiêm 16,67%), giãm duqc 58 can bô länh dao, 
quãn l cap phOng thuc Si (25 cap tru0ng, 33 cap phó), 24 can b lãnh dao, 
quãn l cap phOng thuc chi ciic (20 cap truâng, 04 cap phó), 04 lãnh dao  chi ci1c. 

+ Giâm 175 don vj sir nghip cOng lip (linh vrc giáo dye và dào tgo: 106 
doii vi, linh vtc giáo dye nghé nghip: 19 do7l vj, lnh vtc y tê: 21 dan vj; lrnh 
vc van hoá. 12 dcm vi, linh vzrc khác: 17 dan vj,), dat  26,3% so vOi tOng so dan 
vj sir nghip cong Ip toàn tInh nãm 2015 (664 dan vj), vuqt 16,3% so v&i miic 
tiêu Ngh quyêt sO 19-NQ/TW dé ra den näm 2021; tO chüc b may ben trong 
don vj sr nghip cong 1p drcic to chüc 'ai  hqp 1, dam bão dung quy djnh; qua 
sap xêp toân tinh dã giãm thrcic 267 lãnh dao,  quán 1 các dan vj sr nghip cOng 
1p (167 cap tnRng, 100 cap phó). 

Vic sap xêp tO chrc các co quan, to chác hành chInh và dan vj s1r nghip 
cOng 1p buic dâu dã khäc phiic tInh trng math mün, dan trâi, thiêu tp trung, 
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lang phi trong vic s1r diing các ngun hrc du tu cüa Nhà nithc, huâng t&i t 
chirc các ca quan, to chxc hành chinh, dan vj sir nghip cong ip tinh gçn, hot 
dng hiu hrc, hiu qua phü hçip vâi diu kin thrc tê cüa tfrng ngành, linh virc, 
timgdjaphuang. 

- Vic thirc hin tinh gián biên chê theo nguyen tãc: 
+ Linh hot, không thirc hin cào bang, cci hc gitia các dja phuang, ca 

quan, dan vj, vüng min, ngành, linh vvc;  Vñng thu.n lçii, 11th virc có diêu kin 
xâ hOi  hóa phâi bü dp so chi tiêu không cat giâm cüa vüng dc bit khó khän, 
d can dôi, diêu chinh phü hçTp vOi diêu kin cüa trng vüng mien và dam bâo t 
1 cat giám tôi thiêu là do Trung ucing quy djnh. 

+ Báo dam tInh khoa hoc, khách quan, cong khai, minh bach, dan chü trong 
qua trInh xây dirng Dê an và triên khai thirc hin cat giãm; 

+ Vic th1rc hin tinh giân biên chê gän vOi vic rà soát, bô sung, süa dOi, 
hoàn thin chüc n.ng, thim vi, quyên h?n; sap xêp, kin toàn, tinh gçn dâu môi 
ben trong cüa các dan vj; co câu 1i và nâng cao chat krqng di ngü viên chüc trong 
các dan vj; thu hut nguñ thiic sii có dirc, có tài vào lam vic trong các dan vj; 

+ Bão dam bô trI dü nguôn l?c  va có ca chê, chInh sách phü hcip dôi vOi 
nh&ng viên chrc chju tác dng trrc tiêp trong qua trInh sap xêp, co câu 1i to 
chirc b may, tinh giàn biên chê. Day manh  xã hi hóa djch vi s1r nghip cOng 
dê chuyên các dan vi s1r nghip cong 1p sang tir chü ye tài chInh, giâm sO hxçing 
ngrnñ hii&ng lirang tü ngân sách nhà nrcc, dé Co dü chi tiêu cat giãm và dành 
bô trI dü so nguYi lam vic dôi vâi vüng cO diêu kin kinh tê xA hi kho khän. 

+ Các dja phuang, co quan, dan vi không sir ding hêt so biên chê duçic giao 
hoc giao thüa so vM djnh mirc thI thirc hin cat giãm cho phü hçp v&i djnh mirc. 

d) Vic giao quyên tir chü tài chinh dôi vi các dun vj sir ng1iip cOng l.p 
theo quy djnh tii Nghj djnh so 60/202 1/ND-CP ngày 21/6/2021 cUa ChInh phU 
Quy d/nh cci chê tt chü tài chInh cra don vj sit nghip cong 1p thrçc day mnh, 
gop phân giãm áp 1irc ye bien chê và chi ngân sách nhà nuóc trong vic thirc hin 
cac dich vu cOng, däc biêt la cac dan vi su nghiêp cOng lap thuôc lTnh vixc y tê, 
gop phân thirc hin thành cOng miic tiêu cüa Nghj quyêt so i 9-NQ/TW trong 
thii gian tói. 

2. Han ch: 
- Chua phé duyt diéu chinh vi tn vic lam trong các ca quan, to chuc hàth 

chInh sau khi sap xêp li tO chc b may do các b ngành chm ban hành van 
ban hufcng dan ye vj trI vic lam doi vâi cOng chirc nghip vv chuyên ngành 
duqc giao quân l tir trung irang den dja phuong, djth müc biên chê cOng chi'ic 
trong Ca quan, to chrc thuc ngành, lTnh virc di.rçic giao quân l theo quy djnh ti 
Nghj djnh so 62/2020/ND-CP ngày 01/6/2020 cüa ChInh phü. 

- Vic bo tn so nguñ lam vic phãi dam bão djnh rnirc giáo viên/lOp, hçc 
sinhllop, viên chirc y tê/giung beth, viên chüc y tê/dãn sO, phü hqp viii quy mô 
hoat dng cüa tirng dan vj nhung các quy dnh hin nay chua phân bit gifla các 
vüng dong bang, do thj, nông thôn, mien nüi, vüng cO diêu kin kinh tê dc bit khó 
khän va dêu dtrçic ban hânh tnrOc khi có Nghj quyêt sO 19-NQ/TW ngày 
25/10/2017 cüa Hi nghj lan thir sáu Ban chap hành Trung uong D5ng khOa XII, 
non den nay không con phü hçip vâi thtxc tiên. 

- Chixa phe duyt vj trI vic lam trong các ca s y tO cong 1p do B Y t dã 
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ban hãnh quy& djnh bãi bó Thông tu s 08/20071TT-BYT ngày 05/6/2007 Hwóiig 
dan djnh m,ic biên chê sr nghip trong các cci s& y tê nhà nw4c trong khi quy 
djnh mi thay th Thông tix nay chua &rgc ban hành, gay khó khän cho các dja 
phuang trong triên khai xác djnh vi trI vic lam cüng nhu tInh djnh müc so ngix?i 
lam vic trong các ci sâ y té cong lap. 

- Nhiêu cci quan, &Yn vi thi:rc hin tinh giãn biên chê chua quyêt 1it, chisa 
thông qua vic dánh giá can b, cOng chüc, viên chirc dê thçrc hin tinh gián ma 
chü yeu cat giâm chi tiêu nghi hiiu, chua tuyên diing, chuyên sang tr chü. 

- Biên ché cüa các cci quan, to chüc hành chinh và dcm vj sr nghip cong ip 
con thiêu so véd djnh mirc quy djnh và vi trI vic lam phê duyt, chija duçic bô sung 
trong khi phãi tiêp tiic thrc hin tinh giàn biên ché ,(giai don 2022-2026 giãm 1.695 
biên chê gay khó khn cho tinh trong vic phãn bô, can dôi so lucrng bién che di.rqc 
giao. Trong tong so ngui lam vic &rçic Trung uc1ng giao näm 2021, thI so ngui 
lam vic cüa sir nghip giáo diic vâ dào tao  hin chiêm 82,66%; do do, vic tinh 
giãn so ngithi lam vic trong giai doan thnàm 2022-2026 chü yêu là a sr nghip 
giáo dic và dào tao,  trong khi djnh müc so nguai làmvic cüa sr nghip giáo dic 
dang cOn thiêu, các quy djnh thrc hin ye xä hi boa dOi vài sir nghip giáo dic cOn 
chm nhi.rng vic tirih giãn biên chê hang nàm van phãi thrc hin. Nhi.r vy, chiia sij 
thông nhât giüa so ngithi lam vic do Trung trng an djnh cat giãm vai các quy 
djnh lam hành lang pháp 1 dê giàm so ngi.thi lam vic hoc chuyên so ngu&i lam 
vic hithng lucing ngân sách sang hu&ng lining tü nguOn thu s1r nghip; giüa dam 
bâo chi tiêu cat giâm hang näm theo quy djnh v&i dam bão có dü so ngi.thi lam 
vic theo djnh müc quy djnh dê thrc hin các nhim vi cung üng các djch vi 
cong diiçc giao. 

- Mt co quan, &m vj, dja phrnmg mc dU dä day manh  sap xêp dOi  ngü can 
b quãn l, giáo viên, nhân viên trong nhüng nàm hçc qua nhung vn cOn tInh 
trng mat can doi, vra thiêu nhi.rng iai vera thira: Cap mâm non thiêu 249 giáo 
vién, tiêu h9c thiêu 182 giáo viên, trung h9c co sa thüa 130 giáo viên. 

- T' 1 hçc sinhll&p tai  các vüng do thj co bàn dam bào theo yêu cãu nhung 
t' l hçc sinh/làp cüa vüng dOng bang thâp, cii the: 

+ Cap tiêu hçc chi dat  di.rgc 74,5% so vai djnh mirc tOi da theo quy djnh tai 
Diêu l tnthng tiêu h9c (35 hçc sinh!lóp) và mài chi bang müc tOi thiêu hçc sinhll&p 
dt.rçic quy djnh tai  Nghj quyêt sO 20/201 5/NQ-I-IDND ngày 17/7/2015 cüa HDND 
tinh (25 hoc sinhllâp). 

± Cap Trung h9c co sâ chi dat  77,3% so v&i djnh müc ti da theo quy dnh 
tai Diéu l truang THCS (45 hçc sinhllóp) và thâp hon mirc tOi thiêu (35 hçc 
sinhll&p) dã dixcic I-IDND tinh quy djnh tai  Nghj quyêt so 20/20151NQ-HIDND 
(thâp hon 0,2 h9c sinhllàp) và thâp hon khu virc mien n11i (0,1 hçc sinh/lâp). 

T' l hçc sinh/lOp trên dja bàn tinhthâp sê gay khó khan cho cOng tác quãn l 
và bO tn biên chê, dtc bit là khi triên khai thirc hin tInh biên ché giáo viên 
theo t l hQc sinh cüa 11mg vfing theo tinh than cüa Nghj quyêt so 1 9-NQ/TW 
ngày 25/10/20 17 cüa Hi nghj lan thir 6 Ban Chap hành Trung 1.rong Dãng khóa 
XII và dir tháo Thông tu thay the Thông tu sO 16/2017/TT-BGDDT ngày 
12/7/2017 cüa B Giao diic và Dào tao  hzthng dan danh myc khung vj trI vic 
lam và djnh mtc so lu'ctng ngitài lam vic trong các cc sà giáo dyc pM thông 
cOng ip ('dc kiên ban hânh trong Qiy IV/2022). 



7 

- Thirc hin Nghj djnh s 81/2021/ND-CP, UBND tinh Quãng Trj dã xây 
dirng trInh I-IDND tinh Dê an Quy djnh ye miLrc thu, ca chê thu, quãn 1 hçc phI 
ctôi vói các cci sâ giáo diic cong 1p nam hçc 2022 - 2023 trên dja bàn tinh 
Quâng Trj. Tuy nhiên, hin nay B Giáo diic và Dào tao  kiên nghj vOi ChInh 
phü gift n djnh müc hçc phi nhu näm hçc 2021-2022 dôi vth ca sâ giáo diic 
mâm non và phô thông chua tir bâo dam chi thuàng xuyên nén IJBND tinh dê 
nghj HDND tinh tim thii chira thông qua Nghj quyêt. Vic B Giáo dic và Dào 
tto kiên nghj gift on djnh müc hc phi cho näm hçc 2022-2023 sê giãm gánh 
nng cho ngithi dan trong tInh hInh hin nay nhimg sê khó khn cho các dja 
phuang trong xã hi hóa và nâng cao mirc d tier chü ye tài chinh trong cac dan 
vj sir nghip giáo diic cOng lip, tft do dan den khó dat  dugc mic tiêu den näm 
2026 giám 10% biên ché sir nghip hithng lucing ngân sách nhà nuàc so vói näm 
2021 (biên chê cüa s11 nghip giáo dic và dào tao  hin chiêm 82,6% so vâi tong 
biên chê toàn tinh giao näm 2021). 

- Quàng Trj là tinh có diêu kin kinh tê - xâ hi dang a müc trung bInh so vOi 
câ nithc, diM song ngu&i dan con khO khn. Nguôn thu ciLia các dan vi s1r nghip 
cOn thap, mirc d x hi hóa các djch vii cong chisa cao. Do do, vic triên khai giao 
quyên tir chiLi cho các dan vj sir nghip Cong 1p cOn han  chê. 

3. Nguyen nhãn ella nh&ng ton ti, hin ch 
- Vic ban hành h thông các cci chê, chInh sách dôi vâi to chiLrc và hoat 

dng cüa ca quan, tO chiLrc hành chInh và don vj sr nghip cong ip chiia dOng 
b, chm nên trong qua trInh triên khai thijc hin gay lOng tOng nhu: Chi.xa CO 
hiràng dan ye vic chuyên dôi mO hInh don vj sir nghip giáo dçic cong 1p ra ngoài 
cOng 1p theo tinh than ciLia Nghj quyêt so 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 ciLia Hi 
nghj lan thO 6 Ban Chap hành Trung uang Dáng khóa XII; B Giáo diic và Dào tio 
ban hành Thông ttr so 32/2018/TT-BGDDT ye Ban hãnh chuong trInh giao diic 
phO thông thaythê Quyet djnh so 16/2006/QD-BGDDT ngày 05/5/2006, nhung 
các diêu kin ye di ngll và Ca sâ vt chat a mt so ca si giáo dc cOng 1p cOn 
thiêu dê triên khai thirc hin Chuong trInh giáo dic phô thông n.m 2018; vic thrc 
xä hi hóa, tir chiLi ye tài chInh dôi viM sir nghip giao dvc; yj trI vic lam trong ca 
quan, to chiLic hành chInh, don vj sir nghip cong l.p... 

- SO h.rcing biên chê dirqc Trung uang giao hin chua dáp iLrng duçic thu 
câu th?c hin nhim v11 ciLia các co quan, to chiLrc hành chInh và don vj sr nghip 
cong lap, nhât là 1Tnh vrc sr nghip giao diic (näm hçc 2022-2023 so viM näm 
hçc 2018-2019 so biên chê theo djnh mOe quy djnh tang 224 chi tiêu do tang 
quy mô sO l&p, so h9c sinh nhung sO biên chê dirge giao giàm 159 chi tiêu). 

- Vic mat can dôi ye co câu di ngQ trong các don vj s1r nghip cOng Wp 
giáo diic xuât phát tiLt nhiêu nguyen nhân: 

+ Truac 2014 vic tuyen diing chira dirqc quãn l ch.t chê, chira tuyên 
dmg theo vj trI yiêc lam; 

+ Chiiorng trInh giáo dc phO thông có thay dôi (hin nay Chucrng trInh giáo 
dic phô thông theo Thông tir sO 3 2/20 18/TT-BGDDT ciLia B Giáo dc yà Dào tao 
thay the cho Chuong trInh giáo d%lc phô thông theo Quyêt djnh sO 1 6/2006/QD-
BGDDT); mt sO chirong trinh giáo diic mai dirçic dua vào, mt so chuong trinh 
giao ditc có thai hxgng giàm nén djnh mOe giáo viên giâm; dOi viM chuong trInh 
giáo dic trung hc phô thông ngoài chuang trInh giáo dc bat buc, hçc sinh hxa 
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ch9n hçc them mt nhóm chuyên d, näm h9c 2022-2023 chi mi áp ding 1p  10 
nhixng h9c sinh chü yêu hra ch9n chuyên dê ye xà hi dan giáo viên các mon xã hi 
thI thiêu, giáo viên các mOn tir nhiên thIthira. 

- Vic th1rc hin tinh giãn biên chê rnc dü dA duqc các co quan, dn vi quan 
tam nhirng qua trInh thirc hin chua quyêt lit, chua thông qua dánh giá kêt qua 
thirc hin nhim vii dê dua nhüng ngi.rñ chua thrc hin tot nhim vit, nhüng ngis&i 
dôi du so vi vj trI vic lam ra khOi b may, van con tInh trng nê nang, né tránh 
trong thirc hin tinh giãn biên chê. 

- TSr 1 hçc sinhll&p cüa vüng dông bang và mien nüi thâp là do hâu hêt cac 
trithng mâm non và tiêu h9c có nhiéu diem trung, trung bInh môi trurng mâm 
non có 2,7 diem tnr&ng trung có nhiêu diem trtr&ng nhât là 09 diem tnr&ng - 
Trtthng mâm non Ta Long), trung bInh môi tnrO'ng tiêu hpc có 2,3 diem trueing 
(tru?mg có nhiêu diem trung nhât là 08 diem tnthng - Tnthng tiêu h9c Hung 
Lp). 

B. KE HOiCH BIEN CHE CONG CHI'XC, SO NGUI LAM VIC, HP 
DONG LAO BONG  VA BIEN CHE HO! NAM 2023 

i. ic DIEM T!NH H!NH 
- Tip tic dy rnnh thrc hin tinh giãn biên ch theo Nghj quyêt so 18-

NQ/TW và Nghj quyêt so 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 cUa Hi nghj lan thu 6 
Ban Chap hành Trung uong Dãng khOa XII và Kêt 1un so 40-KL/TW ngày 
18/7/2022 cüa B ChInh trj. Giai doan 2022-2026 khôi chInh quyên toàn tinh 
phãi tinh gián tôi thiêu 05% biên ché cOng chirc và 10% biên chê sir nghip 
hiRrng h.rcrng ngân sách nhà nucc là mt nhim yin  hêt si'rc nng nê dôi vâi các 
ngành, dja phuang, dc bit là s nghip giáo dinc thuc S& Giáo dine  và Dào tao 
và UBND cac huyn, thj xã, thành phô vüa dam bâo djnh mirc quy djnh, vira 
dam bão so lucmg chi tiêu cat giâm hang näm theo l trInh. 

- Tinh Quáng Trj so vOi các tinh khác là mt tinh có quy mô nhO, nhirng có 
dc diem tir nhiên da dang: Co dông bang, mien nüi, trung du, biên, có biên giài 
trên dat lien và trên biên, do ctó cci câu to chüc b may các Co quan chuyên mon 
cap tinh, cap huyn da dng. Ngoài 17 sâ, ban, ngành dizc to chirc thông nhât 
trong cã nithc, cOn phâi thinrc hin các chirc näng quân lSr nhà nuOc mang tInh d.c 
thu cüa dja phuong nhix: Ngoi vi1, Dan tc.... Vi so luçmg biên chê Trung uang 
giao nhu hin nay rat khó d dam bâo bô trI bien che dáp irng yêu câu quãn 1 nhà 
nuóc theo ngành lThh vrc và dja ban lath thO. 

- Trong nhftng näm qua, nhiêu co quan, don vi duçc bô sung them chüc nang, 
nhim Vln1, tang khOi luçing cong vic, tang dai  biêu I-IDND chuyên trách cac cap 
nhimg chua duqc xem xét bô sung bien chê cong chüc; vic giao biên che mt sO 
lTnh vinrc  chua tách bach  gi[ia quân l hãrh chInh và cung cap djch vv công, nên tao 
áp linrc  rat Rrn cho vic giao biên chê dôi vth tmg ccr quan, don vj. Do do de dam 
bão thinrc hin các nhim viii duçic giao, dôi hôi các co quan phãi sap xep lai to chüc 
b may theo dung quy djnh tai  Nghj djnh so i 07/2020/ND-CP ngày 14/9/2020 
cüa ChInh phü ye tha dôi, bô sung m5t sO Diéu cia Ngh/ dfnh s 24/2014/ND-
CP ngày 04/4/2014 cza ChInh phii, Nghj djnh so 108/2020/ND-CP ngày 
14/9/2020 cüa ChInh phü ye tha ä'Oi, bO sung m5t sO Diêu cüa Nghj djnh sO 
37/2014/ND-CP ngày 05/5/2014 cia ChInhphz Va Nghj djnh sO 120/2020/ND-
CP ngày 07/10/2020 Quy djnh ye thành lap, tO chr'c igi, giái the dcm vj sy' 
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nghip cong i2p, giãm du m&, giãm cp trung gian, si:r diving biên ch di'ing theo 
vjtrIvic1âm 

- Biên ché sir nghip nhiêu don vj con thiêu so vâi vj tn vic lam disçic phê 
duyt, dc bit là dôi vi 11th vrc sr nghip giáo diic näm h9c 2022-2023 sau khi 
dugc Trung uong bô sung 258 chi tiêu van cOn thiêu 153 chi tiêu, tuong üng 1,17% 
so vâi djnh mi'rc quy dinh. 

Ben canh  do t1r näm 2022-2026 Trung umg yêu câu cat giâm tôi thiêu 10,0%, 
ti.xcing img vài 1.607 chi tiêu (trong do sr nghip giáo dic cat giãm 1.279 chi tieu, 
chim 79,6% tong so cat giám) nhung các quy djnh ye huàng dan thrc hin ye tir 
chü ye tài chinh và xa hi hóa dôi vói s1r nghip giáo diic cOn chm, nên vic vira 
dam bão djnh mire biên chê theo quy djnh và vira dam báo vic cat giãrn theo quy 
dinh khó thuc hiên duc. Yêu câu dt ra là day mnh vic rà soát, sap xêp 1i 
tnthng lop theo huOng giãm các diem trixng lé, tang quy mô tru0ng lOp so vói 
hin nay, quy djnh mirc h9c phi mOi nhäm day mnh xã hi hóa, tir chü ye tâi chInh 
0 nh&ng ncii có diêu kin dê dành biên chê bô tn cho nhiing vi1ng khó khàn, nhitng 
diem trumg lé, nhu'ng ncli không có diêu kin dê xâ hi hóa các ho.t dng giáo diic 
nh.m dam bâo bô trI dü so luqng giáo viên dirng iâp, gop phan giãm áp lirc ye 
giâm biên chê trong tInh hInh phâi th%rc hin tinh giãn biên chê. 

- B Giáo diic và Dào tao ban hành Thông tu so 3 2/20 18i1T-BGDDT ye Ban 
hành chi.rcrng trInh giáo dic phô thông thay the Quyêt djnh so 16/2006/QD-
BGDDT ngày 05/5/2006, nhung các diêu kin ye di ngü và co sO v.t chat 0 mt 
sO noi cOn thiêu, chua dam bâo diêu kin dê thirc hin chuong trInh. 

- ChInh phir ban hànhNghj djnh so 60/2021/ND-CP ngày 21/6/2021, B Tài 
chInh ban hành Thông tu so 56/2022111-BTC ngày 16/9/2022 quy djnh và huOng 
d co chê tr chir ye tài chInh dôi vOi don vj S1gT nghip cOng 1p dà gop phân 
hoàn thin day dü co sO pháp 1 cho hoat dng cira don vj sir nghip cOng 1p 
theo huOng trao quyên tir chir day dü ye to chirc và b may, nhan sir, tài chInh, 
dáp irng duçc thu câu thirc tiên vic dôi m0i co ché quãn l và day manh  xâ hi 
hoa môt so loai hinh dich vu six nghiêp công, khäc phuc môt so ton tai han chê 
cüa Nghj dinh so 16/2015/ND-CP; d.c bit, gàn yic phân bô, quân l, sir ding 
kinh phi ngân sách nha nithc v0i co ché dâu thâu, dt hang, giao thim vii cung 
irng djch vii cong dê thiic day mmnh hon vic thirc hin co chê tir chit tài chInh 
cita don vj s1r nghip cong lap; gop phân thiic hin thành cong miic tiêu cita 
Nghj quyêt so 19-NQ/TW trong thOi gian tOi. 

II. QUAN DIEM 
- Vic giao, sir dicing, quãn l biên ché phái dt duçrc mic tiêu cita Ngh 

quyêt so 18- NQ/TW và Nghj quyêt so 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 cita Hi 
nghj lan thir 6 Ban Chap hành Trung uang Dãng khOa XII và Kêt 1un so 40-
KL/TW ngày 18/7/2022 cita B ChInh trj. 

- Thirc hin nghiêm nguyen tàc Ban Thumg vii Tith ity thông nhât lath 
dao, quán 1 ye to chirc bô may và biên chê; dông th01 phát huy tInh tIch cijc, 
chit dng, sang to cita timg ngành, llnh vrc, dja phucing; xác djnh rô trách 
nhim cita tp the và cá nhân, nhât là nguOi dirng dâu trong vic tuyên diing, sir 
dçtng, quán l cong chi.'rc, yiên chirc và tinh giàn bien che. 

- Bien chê duçrc xác djnh tren co sO vj trI vic lam, phit hçrp vOi chirc näng, 
thim vu và khôi luçmg cOng vic cita timg co quan, t chirc, don v. Vic b 
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sung biên ch cho các t chirc hành chinh, don vj sir nghip cong 1p thành l.p 
mi hoc duçic bô sung them chirc nàng, nhim vii, tang khôi luçing cong vic 
phãi tir can dôi, diêu chinh trong tOng so biên ché dâ duqc giao hang näm cho 
ngành, dja phuong sau khi dã giãm dü sO hrçmg cat giàm hang näm do thirc hin 
tinh giãn biên chê. 

- Thirc hin tinh gin biên chê sir nghip duçic thirc hin mt each linh hot, 
không thirc hin cào bng, Co hçc giCIa các dja phuong, co quail, don vj, ving mien, 
ngãnh, lirih vrc; Ving thun lçi, linh virc có diêu kin xä hi hóa phãi bü dap so chi 
tiêu không cat giãm cüa vüng dc bit khó khn, dê cn dôi, diêu chinh phü hçip vâi 
diu kin cüa t1rng vüng mien và dam báo t l cat giàm tôi thiéu là do Trung uang 
quy djnh; bâo dam tInh khoa h9c, khách quan, cOng khai, minh bach, dan chü trong 
qua trInh xây dirng Dê an và triên khai thirc hin cat giám. 

- Vic sap xêp, tO chi'rc li b may các co quan hành chInh, don vi s1r 
nghip cOng l.p phâi gän vói tinh giân biên chê và phái dam bão các diêu kin 
theo quy djnh tai  Nghj djnh so 1 07/2020/ND-CP, Nghj djnh sO 108/2020/ND-
CP và Nghj djnh so 120/2020/ND-CP, ciJ the nhu sau: 

+ DOi vói phông và tuclng ducing thuc cci quan chuyên mOn cap tinh, phông và 
tuong throng thuc Chi clic và tirnng throng phâi Co tôi thiêu 05 biên chê cOng chüc; 

+ DOi vãi Chi c1ic và tuclng throng thuc Sà phái có tôi thiôu 12 biên chê 
cOng chi'rc; 

+ DOi vói don vj sir nghip cong 1p phài dam bão so luqng nguri lam vic 
tôi thiêu là 15 ngiRri (tth các don vj sr nghi cOng l.p cung ng djch vii sir 
nghip cong co bàn, thiêt yêu duc thành 1p theo quy djnh cüa pháp luat  chuyen 
ngành). Các don vj sr nghip cOng 1p duçrc thành 1p mi phãi tir báo dam chi 
thu?ing xuyên và chi dâu tu (tth tnrOng hçip phài thành 1p mth dê cung üng djch 
vi sir nghip cong co bàn, thiêt yêu); don vi sir nghip cOng 1p hoat dng khOng 
hiu qua thI tO chirc lai  ho.c giãi the. Vic tO chirc lai  don vi sir nghip cong 1p 
không duqc lam tang them so luçrng ngui hung luong tir ngãn sách nhà nuâc da 
duçic cap có thâm quyen phê duyt, bão dam thirc hin thing quy djnh ye sO hrqng 
cap phó cña don vj và th%rc hin tinh giãn biên chê theo quy djnh. 

- Các co quan, don vj, dja phuong chua sü dicing het sO biên che dugc giao 
can xem xét, dánh giá lai  dê có bin pháp cat giàm phü hqp vói tO chirc b may, 
tinh giãn bien chê va vj trI vic lam duqc phe duyt. 

- Không thirc hin vic k9 hçip dOng lao dng dOi v1i nhftng nguri lam 
cOng vic chuyen mOn, nghip vii & các vj trI vic lam duçrc xác djnh là cOng 
chüc trong CáC Co quan hành chinh hoc là vien ch&c trong don vj sr nghip 
cong 1p do Nhà nuOc bão dam toàn b hoc mt phân chi thu&ng xuyên. Riêng 
dôi vâi don vj 51r nghip cOng 1p trong linh vrc giáo dic và y tê khOng thirc 
hin hçip dOng lao dng tren 12 tháng dOi v&i nhüng ngithi lam cOng vic 
chuyên mOn, nghip vv & các v trI vic lam duc xác djnh là vien chüc hix&ng 
luong ngân sách trong don vl si,r nghiêp cOng l.p do Nba nuâc bào chi thu&ng 
xuyên hoc mt phân chi thurng xuyen. 

- Day manh  xä  hOi  hóa djch vi1 sir nghip Cong dê chuyen các don vi sir 
nghip cOng i.p sang tir chü ye tài chInh, giàm sO luçrng ngu&i hu&ng luong tir 
ngân sách nhà nithc tai  các dja bàn có diêu kin và khâ näng xã hi hóa, bO sung 
so biên che con thiêu dôi v&i 1mb virc sir  nghip thiêt yêu, sir nghip tai  các 
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ving khó khàn, vüng sâu, vüng xa. 
III. ciii TLEU BIEN CHE CONG CHIJC, sO NGIf(%I LAM VI1C, BIEN 

CHE HQI VA HP BONG LAO BQNG NAM 2023 
D thrc hin giao s biên ch cong chirc, s ngithi lam vic hu&ng hong 

ngân sách nba nuâc phü hçip viii so giao cüa Ban To chüc Trung ung tai  Quyêt 
djnh so 56-QD/BTCTW ngày 28/9/2022 ye biên chê giai dogn 2022-2026 gàn 
vth vic thirc hin tinh giãn biên chê trong giai doan 2022-2026 do Trung uong 
an djnh (giàm 88 biên chê can b, cong chirc và 1.607 biên ché viên chüc sii 
nghip hu&ng lwmg tü ngân sách nhà ntrc), UBND tinh dê xuât kê hoach thiic 
hin näm 2023 nhu sau: 

1. Htr&ng hro'ng tir ngân sách nhà ntró'c: 
a) Biên ché cong chüc: 1.761 chi tiêu (tü ngày 01/01/2023), bang so chi 

tiêu Ban To chirc Trung uong giao näm 2022. 
b) So ngithi lam vic hiiing lrnmg ngân sách nhà nuâc: 
- Tü ngày 01/01/2023: 16.010 chi tiêu (= 15.752 chi tiêu giao näm 2022 + 

258 chi tiêu sir nghip giáo di:ic duçc Trung bô sung 11am h9c 2022-2023). 
- Truâc ngày 01/01/2024: 15.754 chi tiêu (trong do CO 11 chi tiêu dir phOng), 

giãm 578 chi tiêu so vOi Ban To chirc Trung uang giao näm 2022 (bao gôm so bô 
sung cüa nàm h9c 2022-2023), trong do dã giãm näm 2022 là 322 chi tiêu và 256 
chi tiêu phài giãm trong näm 2023, tirnng &ng 3,6% so v6i so giao nàm 2021 do 
thrc hin tinh gián biên chê, trong do: 

+ Sir nghip giáo duc và diào tao:  13.158 chi tiêu, giám 387 chi tiêu (nám 
2022 dâ giám 226 chi tiêu, nám 2023 giáin 161 chi tiêu); 

+ Sir nghip y tê: 1.772 chi tiêu, giám 194 chi tiêu (nám 2022 dä giám 88 
chi tiêu, nám 2023 giám 106 chi tiêu); 

+ Sir nghip van hóa - the thao: 320 chi tiêu, giám 13 chi tiéu ('nàm 2022 dâ 
giám 04 chi tiêu, nám 2023 giám 09 chI tieu); 

+ Sir nghip khác: 504 chi tiêu, tang 16 chi tiêu (nám 2022 dâ giám 04 chi 
tiêu, nàm 2023 tang 20 chi tiêu,); 

c) Hçip dông 68 và biên chê hi: 
Tnthc mat chua di.rqc Ban TO chc Trung hong giao cüa nàm 2022 và giai 

doan 2022-2026, UBND tinh kInh dê nghj HDND tinh thông nhât giao chi tiêu 
hçp dOng 68 và biên ché hi bang véci so B Ni vii dã giao cho tinh Quáng Trj, 
Ban Thu&ng vi Tinh üy thông nhât tai  Thông báo sO 193-TB/TU ngày 
30/11/2021 va FIDND tinh phê duyt tai  Nghj quyêt so 169/NQ-HDND ngày 
09/12/202 1, ciii the: 

* Hçp dông 68: 201 chi tiêu, trong do: 
- Trong cci hành chInh: 105 clii tiêu tai  Cong van so 386/BNV-TCBC ngày 

21/01/2020 và Quyêt dlnh  so 863/QD-BNV ngày 17/8/2021 cüa B Ni vi. 
- Trong don vj sir nghip cong lap: 96 chi tiêu tai  Cong van so 4706/BNV-

TCBC ngày 09/9/2020 cüa B Ni vi. 
* Biên chê trong CáC to chüc hi: 71 chi tiêu, trong do có 02 chi tiêu dir 

phOng tai  Cong van so 186/BNV-TCBC ngày 15/01/2018 và Cong van so 
5519/BNV-TCBC ngày 12/11/2019 cüa B NOi v11. 

2. Hqp dIng lao dng (Ti'i nguôn ngân sách dja phisung): 49 chi tiêu, giám 
04 chi tiêu so vái sO giao näm 2022. 
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3. Hu'&ng lining tr ngumn thu hoit dng sir nghip cüa don VI:  Theo 
quy djnh tai  Nghj dnh s 106/2020/ND-CP: UBND tinh, thành phô ticthuc 
trung i.rang quyêt djnh giao chi lieu so ngi.rñ lam vic hung hrng tir nguônthu 
s1r nghip. Do do, sau khi drçic I-IDND tinh quyêt djnh phê duyt so biên ché và 
hqp dng lao dng hu&ig lung ngân sách tai  các cci quan, dn vi,  UBND sê 
quyt djnh so h.rqng ngtr?ii lam vic huàng hxcmg tü nguôn thu sr nghip trong 
các &ln vi chija tir dam báo chi thixng xuyên theo quy djnh. 

- Tong so giao cüa B Ni vi thâm djnh tai  Cong van 5953/BNV-TCBC 
ngày25/11/2021 là: 1.126ch1tiêu. 

('Clii tiêt tgi Phy lye dInh kern) 
4. Thuyt minh tang giãm biên chê cong ch(rc, s ngirri lam vic hurng 

hro'ng ngãn sách, biên ch hi và hçrp dông lao dng nãm 2023: 
4.1. Biên ch cong chuc: 
Dir kin s giao näm 2023 là: 1.76 1 chi tiêu, ci th: 
a) Giãm: 01 chi tiêu biên chê cong chirc lam nhân viên lái xe tnróc thñ diem 

ngày 01/4/1993 dã nghi huu chê d tai  thyi diem 01/11/2022 cüa Co quan Sâ Nông 
nghip và Phát triên nông thôn, dông thyi bô sung 01 hqp dông lao dng lái xe tai 
Co quan Sà Nông nghip và Phát trien nông thôn dé dam bâo djnh mirc sr dyng xe 
ô to theo quy djnh. 

b) Tang: 01 chi tiêu tii Sâ Giao thông 4n tái. 
Si Giao thông vn tái näm 2022 duqc giao 32 chi tiêu biên chê cong chüc. 

Hin nay, nhiêu nhim v11 cüa Si có khôi luqng cong vic tang, dc bit là trong 
lTnh virc quãn l nhà nuOc ye két câu ha tang giao thông do PhOng Quân l Kêt 
câu ha tang giao thông thuc Sâ dam nhim. 

PhOng Quãn l Kêt câu ha tang giao thông có nhirn vii: Thirc hin cOng tác 
quàn l và bão v kêt câu ha tang giao thông duàng b và tO chirc giao thông trên các 
tuyên quôc l, thih l, gOm: Kiém tra, theo döi và báo cáo tInh trng k thut cüa h 
thông cOng trmnh duOng b, h thông báo hiu di.thng b, môc l giOi, moe giái phóng 
mt bang, hãnh lang an toàn, thông ke câu yêu, cap các loai giây phép thi cOng trong 
hành lang di.rOng b dang khai trên dja bàn tinh; bâo v hành lang an toàn dixông b, 
cap phép cac loai; tham mi.ru cong tác üng, phOng chông và khäc phc thién tai trên 
các tuyên du&ng b, duing thüy ni dja duçic giao quãn li... 

Trong nhung nam qua, so luçing km du&ng b do Sâ quãn l ngày mt tang 
(tnrâc näm 2020: Quãn l 392 km dithng bit) va 124 km di.r&ng thüy ni dja. Hin 
nay, quãn l 527 km duing b (tang 134 km) và 132 km du&ng thüy ni dja (tang 
08 1cm). Nhu vy, den näm 2022 tong so km di.r&ng b quán l tang 135 km, 
du&ng thüy n)i dja tang 08km so vái tnric näm 2020). Ngoài ra, PhOng Quàn l 
ket câu ha tang giao thông &rçlc giao them mt sO nhim vii nh.r: Thâm djnh tiêu 
chI giao thông dôi vi cac xã thuc Chuang trInh Miic tiêu Quôc gia nOng thôn 
mói; thâm djnh dir an dâu tu xây drng côngtrInh giao thông; các drán cong trInh 
trén di.thng thüy ni dja; thâm djnh thiêt kê co s sau 1p dij an dâu tu. Do do, 
khôi luçing cOng vic cüa PhOng tang len nhieu so vói trtthc nàm 2020. 

Nàm 2022, Ban Can sir Dãng UBND tinh dã trInh Ban Thtr&ng vii Tinh üy 
bô sung cho 03 co quan môi ca quan 01 chi tiêu gOm: S& Giao thông 4n tãi, Si 
Tu pháp, Sâ Tài nguyen và MOi trithng tai  Ti trInh sO 40-TTrfBCSD ngày 
09/11/202 1. Tuy nhiên, Ban Thuing vi Tinh fiy thông nhât bô sung cho Van 
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phông Doàn dai  biu Quc hi và HDND tinh 01 chi tiêu d b tn chirc danh 
Phó Chánh Van phông và 02 chi tiêu con la  bô trI cho các Co quan khác. Sau 
khi có két lu.n cüa Ban Thithng v1i Tinh üy, Ban can sir Bang UBND tinh dã 
lam vic vi các co quan và thông nhât uu tiên trInh HDND tinh bô sung cho Si 
Tii pháp và Si Tài nguyen và Môi truOng, cOn dôi vOi S Giao thông vn tãi 
không có chi tiêu nên chua bô sung ma ru tiên xem xét trong các nám tiêptheo. 

Dê dam bão thrc hin các chrc näng, nhim v1i duçic giao, dê xuâtbô sung 
01 biên ché cong chüc bO trI vj trI vic lam Chuyên viên quãn l ha tang giao 
thông tai  PhOng Quàn l kêt câu hi tang giao thông thuc Sà Giao thông 4n tãi. 
Sau khi duçic bô sung, Sâ Giao thông v.n tâi có 33 biên chê cong ch'irc và 03 
hqpdông68. 

Nhis v.y, tong so biên chê cong chüc giao näm 2023 là 1.761 chi tiêu, bang 
so Ban To chirc Trung uang giao näm 2022. 

4.2. S ngu'Oi lam vic (biên ch suy nghip huinig lu'ong ngãn sách nhà nuYc): 
- Tiir ngày 01/01/2023: 16.010 chi tiêu (= 15.752 chi tiêu giao näm 2022 + 

258 chi tiêu sçr nghip giáo diic ducic Trung bô sung näm h9c 2022-2023). 
- Tri.rc ngày 01/01/2024: 15.754 chi tiêu (trong do CO 11 chi tiêu dir 

phong), giàm 256 chi tiêu do thirc hin tinh giãn biên chê, ti.rcrng irng vâi 1,6% 
so vâi so giao nãm 2021. 

Ci the nhu sau: 
4.2.1. Giãrn: 325 chi tiêu 
4.2.1.1. Cat giãm do thirc hin tinh giãn biên chê theo D an dã dirçrc 

IJBND tinh phê duyt ella nám 2023: 256 chi tiêu phãi thrc hin truác ngày 
01/01/2024), cii the: 

a) Born vi sir nghip cong 1p thuc UBND tinh: 04 chi tiêu, gm: 
- Tru&ng Cao ding Su pham: 01 clii tiéu. 
- Tnr&ng Cao däng Kthut: 02 chi tiêu. 
- Trueing Cao dang y tê: 01 chi tiêu. 
b) Don vj sir nghip thuc cor quan chuyên mon thuc UBND tinh: 94 chi tiêu. 
- Don vj sir nghip thuc S& Y tê: 48 chi tiêu chuyên sang tir chll. 
- Don vj sirnghip giáo dc cOng 1p thuc Sà Giáo diic và Dào tao:  28 clii tiêu 

chua sll ding. 
- Don vi s1r nghip thuc Sv Nông nghip và Phát tnin nông thôn: 12 clii tiêu 

chuyên sang tr chll (07 clii tiêu dlla nàm 2023 và 05 clii tiêu chra thirc hin dlla nm 
2022). 

- Don vj sir nghip thuc Van hóa, Th thao và Du ljch: 04 clii tiêu chua sü 
diing (03 clii tiêu ella nàm 2023 và 01 clii tiêu chua thçrc hin dlla n5m 2022). 

- Don vj s1r nghip thuc S& Lao dng - Throng binh và Xã hi: 01 clii tiêu chua 
sll ding. 

- Don vj sir nghip thuc S& Tu pháp: 01 clii tiêu chixa sll diing. 
c) Tap clii Clla Viet  thuôc Hôi Vn hç)c Ngh thut tinh: 01 clii tiêu chua sll dung. 
d)Dcin vi s1r nghip thuc UBND cap huyn: 157 chi tiêu chua sll diving 
- Don vi sir nghip giáo dçic cong 1p thuc UBND các huyn, thj xã, thành 

phô: 148 chi tiêu, gôm: Huyn Triu Phong: 35 clii tiêu, huyn Hái Lang: 32 chi 
tiêu, huyn Huâng Hóa: 20 clii tiêu, huyn Gio Linh: 19 clii tiêu, huyn Cam L: 
18 chi tiéu, thành phô BOng Ha: 15 clii tiêu, huyn Vinh Linh: 09 chi tiêu. 
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- Trung tam Giáo dc ngh nghip - Giáo dc thithng xuyên thuc UBND các 
huyn, thj xA, thành phô: 04 chi tiêu, môi huyn 01 chi tiêu, gôm: Thành phô Dông 
H, huyn Dakrông, huyn Triu Phong, thj xã Quáng Trj. 

- Trung tam Van hóa, thông tin - The diic, the thao thuc UBND các huyn, 
thj xâ, thành ph: 05 chi tiêu, mi huyn 01 chi tiêu, gôm: Thj xà Quãng Trj, huyn 
Hâi Lang, huyn Cam L, Huâng Hóa, huyn Gio Linh. 

4.2.1.2. Giãm do tang muc d tr chü v tài chInh và sap xp t chfrc b 
may ti các don vi suy nghip y t cong Lp thuc Sr V t: 69 chi tiêu (giãm tr 
ngày 01/01/2023) 

- Chuyên chi tiêu huing hxong tr ngân sách nhà nithc sang huâng krong tir 
ngun thu s1r nghip, dê phü hçip vói müc d tr dam báo chi thithng xuyên cüa 
các dan vi: 42 chi tiêu. 

- Cat giãm chi tiêu so ngthi lam vic tai tram y tê cap xã thüa so vói djnh 
müc quy djnh do sap nhp xã (giàm 16 xã): 27 chi tiêu. 

4.2.2. Tang (ha sung): 316 chi tiêu thng tr ngày 01/01/2023), ci the nhu sau: 
4.2.2.1. Dôi vói siy nghip giáo diic: 281 chi tiêu, trong do: Biên chê duçic 

Trung i.rang bô sung näm h9c 2022-2023 là 258 chi tiêu, biên chê tinh tir can doi 
diêu chinh trong tong so biên chê sir nghip dugc giao nàm 2023 nhu dê xuât 
trên là 23 chi tiêu (bô sung tir ngày 01/01/2023). 

Thirc hin Quyêt djnh so 56-QD/BTCTW ngày 28/?/2022 cüa Ban To chirc 
Trung irang ye biên chê giai ã'ogn 2022-2026, Cong van so 3887/BNV-TCBC ngày 
12/8/2022 cüa B Ni vi ye thy'c hin bô sung biên the giáo viên cong 4p nám 
hQc 2022-2023 theo Quyêt djnh cia Bó ChInh trj và Thông báo so 354-TB/TU 
ngày 28/10/2022 cüa TInh üy Quãng trj vêphán ho biên ché khôi ChInh quyén giai 
doan 2 022-2026 và nám 2022 và trên cci s& so biên chê tinh tr can dôi diéu chinh 
giita các don vj sir nghip cong 1p do chuyên dôi co chê tài chInh và sap xêp lai  to 
cht'rc b may, UBND tinh dê xuât phân bô thu sau: 

a) Quan diem phân bô: 
- Chi phan bô theo djnh müc so nguri lam vic duçrc quy djnh tai  Thông tu 

lien tjch sO 06/201 5/TTLT-BGDDT-BNV ngày 16/3/2015 cUa B Giáo diic và 
Dào tao  và B Ni vi và Thông tu so 16/2017/TT-BGDDT ngày 12/7/2017 cüa 
B Giáo diic và Dào tao  Quy djnh ye danh myc khung vj trI vic lam và djnh 
mtc sO ngthi lam vic trong các co' sà giáo dyc mám non, Irong các co' so' giOo 
dyc phO thông cong lap. 

- Phân bô so luqng ng1xi lam vic duc bô sung phâi thirc hin theo vüng 
mien, trong do iru tiên vüng mien nài, vüng khó khàn, vüng sâu, vüng xa, vüng 
không the thrc hin xãhi hóa các hoat dng giáo dic; 

-' Vic phân bô so hrqng ngithi lam vic phâi thirc hin kjp thai, dáp üng 
thu câu day  hoc; 

- Các don vj, dja phucrng chua sfr dicing hét sO chi tiêu biên ché sir nghip di.rcic 
giao hoc chm tuyen dung chi tiêu chua sfr dung thi không thirc hin phãn bô. 

b) Nguyen tãc phân bô: 
- Dôi vói vüng dông bang và do thj bô sung 60% so thiu so vth djnh mirc 

khi chua cO hu&ng dan xã hi hOa và giâi quyêt các kho khän, vtthng mac trong 
mat can dOi di ngü (vira thiêu, vüa thtra) nhäm dam báo cO giáo viên dirng lap, 
dc bit là giáo viên mâm non, giáo viên van hOa cap tiêu hçc, giáo viên anh 
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van, tin h9c, tuang irng 124 chi tiêu, chim 44,28% tng s chi tiêu duçic b 
sung; 

- Di vói vüng mien nüi (huyn Hu&ng Hóa, huyn Dakrông, S& Giáo diic 
và Dào tao  (Tru&ng tré em khuyêt tt va các Trithng Trung h9c phô thông): 75% 
s thiu so vth djnh mác, trang rng vài 149 chi tiêu chiêm 53,22% tong so chi 
tiêu duçic bô sung. Do khu vuc mien nii thiêu vci so h.rqng nhiêu, khó khän 
trong thirc hin xä hi hóa và dê phü hçip vri các quy djnh, djnh hisàng cüa 
Trung hang trong vic giao biôn chê là tru tiên vüng dc bit khó khan, ving 
sau, vüng xa; vüng thun lçii phái can dôi, diêu chinh cho vüng khó khän. 

- Di phông tuyên diing giáo viên giâng dy a Lao: 07 chi tiêu, chiêm 
2,50% tong so chi tiêu duçic bô sung. 

c) Dê xuât so liiçing phân bô cho tmg dcm vj nhu sau: 
Trén ca s& kêt qua kiêm tra, rà soát so nguYi lam vic näm h9c 2022-2023 

dôi vi các dan vj sr nghip giáo diic mâm non và phô thông cong 1p thucS& 
Giáo d%ic và Dào tao  và UBND các huyn, thj xä, thành phô và ni dung thông 
nhât cüa Ban Can SIT Dãng UBND tinh tai  phiên h9p ngày 3 1/10/2022, UBND 
tinh dé xuât phân bO nhu sau: 

- Dôi vYi vüng dông b.ng va do thj bô sung 60% sO thiêu so vâi djnh mi'rc, 
tlxang 1rng vói 125 chi tiêu, c1i the: 

+ Sr nghip giáo dic thuc UBND thành phô DOng Ha: 30 chi tiêu/50 chi tiêu'; 
+ Sr nghip giáo dic thuc UBND huyn Gio Linh: 29 chi tiêu149 chi tiêu; 
+ Sir nghip giáo dic thuc UBND huyn VTnh Linh: 23 clii tiêu/38,5 chi tiêu; 
+ Sir nghip giáo diic thuc LJBND huyn Cam L: 16 chi tiêu/27 chi tiêu; 
+ Sir nghip giáo dic thuc UBND huyn Hãi Lang: 15 chi tiêu124,5 chi tiêu; 
+ Su nghiêp giáo duc thuôc UBND thj xã Quáng Trj: 07 chi tiêull 1,5 chi tiêu; 
+ Sir nghip giáo diic thu)c UBND huyn Triu Phong: 05 chi tiêu/07 clii tiêu. 
- DOi vai vüng mien nüi (huyn Hithng Hóa, huyn Dakrông và Sa Giáo 

diic và Dao tao)  bô sung 75% so thiêu so vOi djnh mire, thong ithng vâi 149 chi 
tiêu, cJi the: 

+ Sr nghip giáo diic thuc UBND huyn Huang Hóa: 96 chi tiêu/128 chi tiêu; 
+ Sir nghip giáo diic thuc UBND huyn Dakrông: 45 chi tiêu/60 chi tiêu; 
+ Sir nghip giáo dic thuc Si Giáo dijc và Dào tao:  08 chi tiéull 1 chi tiêu. 
- Tuyên diing giáo viên tham gia giâng dy a Lao: 07 chi tiêu. 
Thirc hin Quyêt djnh 165/QD-UBND ngày 15/01/2020 cüa UBND tinh Quãng 

Trj ye ban hành Ké hogch hQp tác gifra tinh Quáng Trj và hai tinh Savannakhet và 
Salavan, nzthc CHDCND Lao (giai d'oan 2020-2022), trong do xác djnh nhim vv: 
"Cj 10 giáo viên sang dqy Tiêng Vit cho con em ngu'&i Vit Nam sinh song tgi tinh 
Savana/thet" và Can cir Cong van so 16/HNVN ngày 15/8/2022 cüa Hi ngu&i Vit 
Nam ti Lao ye vic th giáo viên giãng dqy tgi tinh Savannaithet thu5c CHDNND 
Lao, UBND tinh dê nghj HDND tinh thông nhât dãnh 07 chi tiêu trong sO 258 clii tiêu 
dâ ducic Trung uong bO sung dê tuyên ding giáo viên truâc khi bit phái tham gia 
giãng day tai Lao dê tránh tnrng hçp giáo viên sau khi hoàn thãnh nhim vii giãng 
dy tai  Lao không the bO tn cong tác thu nhüng näm qua do không cO quy djnh uu 

1 chi tiéu là so chi lieu giao thiu so vài djnh mic quy djnh (b6 sung 60% cUa 50 chi tiéu giao thiu so 
vâi dinh mirc là 30 chi tiêu). 
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tiên trong tuyn ding, c11 th phân bi nhu sau: 
+ Sir nghip giáo djc thuc UBND huyn HuOng Hóa: 02 chi tiêu; 
+ Sr nghip giáo diic thuc UBND huyn Dakrông: 02 chi tiêu; 
+ Sir nghip giáo dl?c  thuc SO Giáo dic và Dào tio: 03 chi tiêu. 
So giáo viên nay sau khi hoàn thành nghTa vi sê phân bô ye giâng dy ti 

các don vj si,r nghip thuc SO Giáo diic và Dào tto và UBND huyn HuOng 
Hóa và Dakrông. 

Nhtr 4y, sau khi bô sung 274 chi tiêu (=281 chi tiêu - 07 chi tiêu dir phóng 
tuyn d%ing giáo viên dy 0 Lao), so chi tiêu giao con thiêu so vOi djnh rnüc quy 
djnh cüa sir nghip giáo dic cong 1p là 130 chi tiêu (chua bao gôm so cat giám 
cat giàm truOc ngày 0 1/01/2024). 

4.2.2.2. Dôi v&i sir nghip khác: 35 chi tiêu (tü ngày 01/01/2023) tü 
ngun tinh cat giâm cüa các don vj khác dê can doi, diêu chinh trong tong so 
biên chê sir nghip duçic giao näm 2023 nhu dê xuât trên. 

a) Các don vj sir nghip thuc S&Lao dng - Thucing binh và Xã hi: 19 chi tiêu 
* Trung tam Báo trq xã hi tong hçp 1 thuc SO Lao dng - Thuong binh 

và Xã hi: 08 chi tiêu. 
- Trung tam Bão trçi xã hi tong hçp 1 duçic thành 1p theo Quyêt djnh so 

1 174/QD-UBND ngày 31/5/2016 cUa UBND tinh. 
- Nàm 2022 Trung tam duqc giao 57 chi tiêu, trong do: 55 chi tiêu s1r 

nghip hiRing li.rong ngân sách nhà nuOc và 02 chi tiêu hçip dông 68 do ngãn 
sách chi trã chê do. 

- Theo Dê an vj trI vic lam di.xçic UBND tinh phê duyt tai  Quyêt djnh so 
959/QD-UBND ngày 05/4/2022, Trung tam có 68 chi tieu, trong do: 66 chi tiêu 
sir nghip hi.r0ng luong ngân sách nhà nithc và 02 chi tiêu hçip dông 68. 

Nhu vy, so ngu0i lam vic theo vj trI vic lam duçic phê duyt so vOi so 
ngis&i lam vic &rçlc giao näm 2022 cOn thiêu 11 chi tiêu sr nghip hiRing krong 
ngân sách nhà nizOc. Dê dam bào cho hoit dng cOa Trung tam, dê xuât tnr0c mat 
bô sung 70% so chi tiêu cOn thiêu so vó'i vj tn vic lam dixçic phê duyt, tucing 
irng vOi 08 chi tiêu nhäm dam bão cho cong tác quân 1, chäm soc dOi ti.rçmg tam 
than kinh và dôi tixng nghin ma tüy. 

* Trung tam Diêu duong ngix0i có cOng và Bão trçY xã hi thuc SO Lao 
dng - Thuong binh và Xã hi: 11 chi tiêu. 

Trung tam Diêu diRing nguOi có cong yà Bão trci xã hi duçic thành 1p 
theo Quyêt djnh so 662/QD-UBND ngày 30/3/20 18 cüa UBND tinh trôn cci sO to 
chüc iai  Trung tam Diêu dumg Thuong binh và Bão trq xa hi. 

- Näm 2022 Trung tam di.rçic giao 21 chi tiêu, trong dO: 16 chi tiêu sir 
nghip huOng krcmg ngân sách nba nithc và 05 chi tiêu hçrp dOng 68 do ngãn 
sách chi trá ché do. 

- Theo Dê an vj trI yiêc lam duyc UBND tinh phê duyt ti Quyêt djnh sO 
672/QD-TJBND ngày 0 1/3/2022, Trung tam có 34 chi tiêu, trong do: 29 chi tiêu 
51r nghip hiRing lucing ngân sách nhã nixOc và 05 clii tiêu hçvp dông 68 (03 chi 
tiêu do ngân sách nba nuOc chi trà chê d yà 02 chi tiêu do nguôn thu sii nghip 
chi trà die d (Nhân yiên ph1 trách buông, phOng (buong, bàn, gi.t là, kho)). 

Nhu vQy, sO nguOi lam yiêc theo vj trI vic lam duçic phé duyt so v0i so 
ngu&i lam vic duçc giao nàm 2022 con thiêu 13 chi tiêu sr nghip hiRing liicing 
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ngãn sách nhà nuâc và thüa 02 chi tiêu hcip dng 68 do ngãn sách nhà nithc chi 
trã chê d do chuyên sang viên chüc hu&ng ltring ngân sách nba nuâc (vj tn vic 
lam chäm soc dinh dung). Dé dam báo cho hot dng cüa Trung tam, dê xuât: 

- Bô sung 70% so chi tiêu cOn thiêu so vài vj tn vic lam duçic phê duyt, 
tucmg l'rng vói 09 chi lieu nhäm dam bão cho vic thirc hin nhim vi diêu di.rông 
nguâi có cong mi diicic bô sung, 

- Bô sung 02 chi tiêu dê chuyên 02 chi tiêu hçp dông 68 do ngân sách nhà 
nrnc chi trâ chê d sang chi tiêu biên chê si,r nghip huàng li.rcng ngn sách nhà 
nuâc theo vi trI vic lam quy djnh; dông thai giám 02 chi tiêu hqp dông 68 do 
ngãn sách nhà nixóc chi trã chê d; 

Sau khi bO sung Trung tarn cO 27 chi tiêu s1r nghip hung krorng  ngân sách 
nhà nrnic và 03 chi tiêu hçp dông 68 do ngân sách chi trâ chê d. 

b) Trung tam Xüc tiên dâu tix, thu(mg mi và du ljch tinh Quãng Trj thuc 
Van phOng UBND tinh: 04 chi tiêu 

Trung tam XOc tiên dâu tu, thung mi và du ljch tinh Quãng Tn duçic thành 
1p theo Quyêt djnh so 2955/QD-LJBND ngày 17/1/20 18 cña TJBND tinh trén co 
s& to chirc 1i Trung tam XOc tiên du ljch thuc Si Van bOa, The thao và Du ljch, 
b phn si nghip xOc tiên dâu ttr thuc Si Kê hoch và Dâu tir và b phn xOc 
tiên thixo'ng mii thuc Trung tam Khuyên cong và Xüc tiên thi.rcing mai  thuc Sâ 
Cong Thixcmg. 

- Nãm 2022 Trung tam duçic giao 11 chi tiêu, trong do: 09 chi tiêu 5%T 
nghip huàng liscing ngân sách nhà nuâc và 02 chi tiêu hçip dông 68 do ngân 
sách chi trã ché do. 

- Theo Dê an vj trI vic lam &rcic UBND tinh phê duyt ti Quyêt djnh sO 
3109/QD-UBND ngày 14/11/2019, Trung tam có 15 chi tiêu, trong do: 13 chi 
tiêu sr nghip hithng luong ngãn sách nhà nithc và 02 chi tiêu hçip dông 68 do 
ngân sách nba nuóc chi trã chê d. 

Nhii 4y, sO ngithi lam vic theo vi trI vic lam duçc phê duyt so v&i sO 
ngui lam vic duqc giao näm 2022 cOn thiêu 04 chi tiêu sr nghip hiiàng krmg 
ngân sách nhà nuóc. Dê dam báo cho hoat dng cña Trung tam, dê xuât bô sung 
04 chi tiêu cOn thiêu so vi vj trI vic lam duçc phê duyt. 

c) Ban Quãn l Khu bão ton thiên nhiên Bäc Hi.thng Hóa thuc Sâ Nông 
nghip và Phát triên nông thôn: 05 chi tiêu. 

- Näm 2022 Ban Quán l Khu bão ton thiên nhiên Bäc Hu&ng Hóa duçic 
giao 21 chi tiêu, trong dO: 20 chi tiêu sr nghip hrnng lucing ngân sách nhà 
nuóc và 01 chi tiêu hcip dông 68 do ngân sách chi trâ ché d. 

- Theo Dé an vj tn vic lam ducic UBND tinh phé duyt tai  Quyêt djnh so 
3985/QD-UBND ngày 3 1/12/2020, Ban có 28 chi tiêu, trong do: 27 chi tiêu sir 
nghip hu&ng krang ngân sách nhà niiOc va 01 chi tiêu hçxp dông 68 do ngân 
sách nhà nuâc chi trà ché d. 

Nhu vy, sO ngithi lim viec theo vj t viec lam duc phé duyt so vói so 
nguii lam vic duqc giao näm 2022 cOn thiêu 07 chi tiêu sir nghip hu0ng luung 
ngân sách nhà nithc. Dé dam bâo cho hoat dng cüa Ban dé xuât truóc mat bô 
sung 70% so chi tiêu con thiêu so vOi vi trI vic lam duoc phê duyt, tisang 1rng 
vIi 05 chi tiêu nhäm dáp 1rng yêu câu thim vii cong tác bâo v rmg. 

d) Trung tam Cong ngh thông tin và Truyên thông thuc Si Thông tin và 
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Truyên thông: 03 chi tiêu. 
Sâ Thông tin và Truyên thông ducc UBND tinh giao chüc näng quán 1, 

4n hành Trung tam Giám sat diéu hành thông minh tinh (IOC) ti Quyêt djnh 
so 11O/QD-UBND ngày 18/01/2020 cUa UBND tinh, theo do, Trung tam Cong 
ngh thông tin và Truyên thông là dcrn vj trirc tiêp di.rçic giao nhim vi 4n hành 
hott dng cüa Trung tam IOC, hot dng cüa Trung tarn IOC chü yêu phiic vii 
cho chüc nàng quân 1 nhà ni.rOc, không có nguôn thu. Dé dam bào hot cho cho 
Trung tam ioc dê xuât truOc mat bô sung 03 chi tiêu sir nghip hithng luang 
ngân sách nhà nuóc dê thirc hin nhim vi phân ánh hin tru&ng (01 chi tiêu), 
an toàn thông tin (02 chi tiêu). 

d) Trung tam Li.ru trt ljch sir tinh thuc Sâ Ni vii: 03 chi tiêu. 
- Trung tam Luu trU ljch sir tinh ducic thành 1p theo Quyêt djnh so 

191/QD-UBND ngày 24/01/2019 cüa UBND tinh trén Co s& to chIrc 1i b phn 
sir nghip cüa Chi clic Van thu - Li.ru trQ, S& Ni vu. Trung tam thirc hin Ca chê 
tir chü tài chInh theo hInh thrc Nba nuOc dam bâo chi thung xuyên. 

- Näm 2022 Trung tam Lixu trU ljch sr tinh duçic giao 17 chi tiêu, trong do: 
14 ngu?ii lam vic (12 hu&ng luang ngân sách nhà nuc, 02 hu&ng lucing tir 
nguôn thu sir nghip (chua tuyên diing do không cO nguôn thu) và 03 chi tiêu 
hqp dOng 68 do ngân sách nba nurc chi trâ ché d. 

- Theo Dê an vj trI vic lam &rçic UBND tinh phê duyt tai  Quyêt djnh so 

2722/QD-UBND ngày 24/9/2020, Trung tam CO 18 ngtrYi lam vic (12 hithng 
lirang ngân sách nhà nuâc và 06 huàng luang ttr nguôn thu sir nghip) và 03 chi 
tiêu hqp dông 68 do ngân sách nhà nixéfc chi trã chê d. 

Nhu vy, so nguñ lam vic theo vj trI vic lam duqc phê duyt so vâi so 

ngix?ii lam vic duçic giao näm 2022 cOn thiêu 06 ngtr&i lam vic. Dé dam bâo 
cho hot dng cüa Trung tam là don vj do ngãn sách nhà nuàc dam bâo chi 
thumg xuyên dê xuât truàc mat bô sung 50% so chi tiêu cOn thiêu so vth vi trI 
vic lam duçic phê duyt, thong irng vi 03 chi tiêu dê phi trách cong tác báo 
quãn, khai thác tài lieu và quãn l tài lieu din tCr. 

e) Trung tam Van hóa thông tin - The diic the thao huyn Cam L thuc 
UBND huyn Cam L: 01 chi tiêu. 

- Ban Quãn 1 Khu ChInh phü Cách mng lam thyi Cong bOa mien Nam 
Vit Nam ti huyn Cam L thuc Trung tam Quãn l di tIch và bâo tang tinh, 
thuc S Van hóa - The thao và Du ljch duçic UBND tinh phãn cap cho UBND 
huyn Cam L quan l tr ngày28/6/2022 tai  Quyêt djnh so 1684/QD-UBND. 

- Thirc hin Quyêt djnh sO 1 684/QD-UBND S& Van hOa - The thao và Du 
ljch bàn giao cho UBND huyn Cam L quãn 1 di tIch trên, trong do có bàn 
giao 01 ngithi lam vic hu&ng lucmg ngân sách nhà nuOc, cOn dôi vói 01 ngui 
lam vic his?ng lirang ttr nguôn thu sir nghip và 01 hçp dông 68 do nguôn thu 
sr nghip cüa don vi chi trà chê d khOng the bàn giao cho UBND huyn quãn 
l theo Dê an vj tn vic lam di.rcic LJBND tinh phê duyt tai  Quyêt dnh sO 
659/QD-UBND ngày 0 1/3/2022 vi Ban Quãn 1 Khu ChInh phü Cách rnng lam 
thii Cong hOa mien Nam Vit Nam tai  huyn Cam L không cO nguôn thu sij 
nghip dê trà luong và thirc hin các chê d chInh sách dOi vâi viên chüc và hçip 
dông lao dng. 

Dê dam bâo quán 1, hot dng cüa Ban Quãn 1' Khu ChInh phü Cách 
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mng lam thi Cong  hôa min Nam Vit Nam tai  huyn Cam L d xuât bô 
sung 01 chi tiêu biên ché s1r nghip hu&ng hxcing ngân sách nhà nithc dê chuyên 
01 chi tiêu huâng hrang tr nguôn sir nghip sang hii&ng li.rcing ngân sách nhà 
nizc nhii Dê an vi trI vic lam dä phê duyt. 

Nhu 4y, sau khi ducc bô sung Ban Quãn 1 Khu ChInh phü Cách mtng 
lam th&i Cong hôa mien Nam Vit Nam ti huyn Cam L có 02 ngu&i lam vic 
hr&ng hrcing ngân sách nhà nirâc ph trách cong tác quán l,2, thuyêt minh, 
huâng dn khách tham quan kiêm bão v. 

4.2.3. Dir phông: 11 chi tiêu 
Tong chi tiêu giao nàm 2023 sau khi dâ tth sO cat giám do thirc hin tinh 

giãn biên chê 256 chi tiêu và can dôi, diêu chinh, bô sung 58 chi tiêu là: 15.754 
chi tiêu, trong do có 11 chi tiêu dir phOng (= 69 chi tiêu giám do tang rnüc d tr 
chü ye tài chinh và sap xêp tO chüc b may - 23 chi tiêu bô sung dOi vâi sir 
nghip giáo diic - 35 chi tiêu bô sung dôi vâi các dan vj sr nghip khac). 

So chi tiêu dr phOng nay dung dé bô sung cho các dan vj sr nghip cong 
1p dir kiên s diiçic to chirc li trong nàrn 2023, tang quy mô hot dng, tang so 
hrp, so hçc sinh, giàm mi'rc d tr chü ye tài chInh, so cOn iai  dé giám tri~ tinh 
giàn biên ché trong các nàm tiêp theo. 

4.3. Hyp dng 68: 201 chi tiêu, trong do: 
4.3.1. Hçrp dng 68 trong các co' quan hành chInh: 105 chi tiêu (gii 

nguyen). 
4.3.2. Hqp d1ng 68 trong các do'n v s1r nghip cong lip: 96 chi tiêu (giü 

nguyen), trong do có 01 chi tiêu dir phOng, cli the: 
- Giãm 02 chi tiêu tai Trung tam Diêu duOng ngui có cOng và Báo trçl xã 

hi thuc S& Lao dng - Thucing binh và Xä hi. 
+ Näm 2022 Trung tam duçic giao 05 chi tiêu hqp dông 68 do ngân sách chi 

trà chê do. 
+ Theo Dé an vj trI vic lam di.rçic UBND tinh phê duyt tai  Quyêt djnh so 

672/QD-UBND ngày 01/3/2022, Trung tam có 03 chi tiêu hcrp dOng 68 do ngân 
sách chi trà chê dO. 

Nhu vy, so vâi vj trI vic lam duçic phê duyt so hcp dong 68 giao nàrn 2022 
thüa 02 chi tiêu do ngân sách chi trà chê dO.  Dê xuât giârn 02 chi tiêu hçip dông 68 
do ngân sách chi trá chê dO dam bâo theo dáng quy djnh ye vj trI vic lam. 

- Tang 01 chi tiêu ti Ban Quãn l Nghia trang Va Don tiêp than nhãn lit 
s5 thuOc  Si Lao dng - Thucing binh và Xã hOi  dê chuyên 01 hçip dông lao dng 
lái xe chuyên dung di.ra don gia dInh than nhân 1it s5, kiêm lái xe ph11c vii cOng 
tác quán trang do nguôn ngân sách dja phucing chi trà chê dO (dã duçic 1-LDND 
tinh phé duyt bO sung näm 2022 t?i  Nghj quyêt sO 169/NQ-HDND) sang 01 
hqp dOng 68 do ngân sách chi trâ chê dO. 

Nhtx 4y, sôhçip dOng 68 giao nàm 2023 cho các cci quan, to chüc hành 
chính bang v6i so giao näm 2022, trong do có 01 chi tiêu dr phOng cua hçrp 
dông 68 trong danvj sir nghip cOng 1p. 

4.4. Biên chê trong các to chfrc HOi:  71 chi tiêu (giü' nguyen,), trong do 
có 02 chi tiéu dr phOng. 

4.5. Hqp dng lao dng: 49 chi tiêu, giám 04 chi tiêu so vái so giao nám 2022. 
4.5.1. Giãm: 07 chi tiêu, trong do: 
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- Hçip dng chuyên trách báo v rrng tai  các Ban Quân 1 rung phóng h 
thuc Si Nông nghip và Phát triên nông thôn: 06 chi tiêu dê chuyên sang chi 
tiêu sr nghip hithng luGng t1 ngun thu sir nghip cüa dcm vj theo 1 trInh 
dirge phê duyt, gôm: 

+ Ban Quàn l rung phông h km vrc song Ben Hái: 03 chi tiêu; 
+ Ban Quãn 1 thng phông h Hithng Hóa - Dakrông: 03 chi tiêu. 
- Hccp dng lái xe chuyên ding dua don gia dInh than nhân lit s5, kiém lái 

xc phiic v11 cong tác quãn trang tii Ban Quân 1 Nghia trang và Don tiêp than 
nhân lit s thuc Si Lao dng - Thi.rang binh và Xã hi: 01 chi tiêu dé chuyên 
sang hcrp dông 68 do ngân sách chi trã chê d nhu dê xuât a trên. 

4.5.2. Tang: 03 chi tiêu hçip dông lái xe duing chung tai  Si Nông nghip va 
Phát triên nông thôn và S& Y tê. 

Dé dam báo djnh m1rc si:r ding xe ô to theo quy djnh tai  Nghj djnh so 
04/2019/ND-CP ngày 11/01/2019 cüa ChInhphü quy djnh tiêu chuân, djnh müc 
sü diing xe 0 tO và quy djnh cüa tinh ye bo trI xe ô tO chuyên dung theo tiêu 
chuân, djnh müc trong linh vrc y tê, dê xuât: 

- S Nông nghip và Phát triên nông thôn: Chuyên dôi 01 biên chê cOng 
chirc thành 01 hqp dông lao dng de bôtrI nhân viên lái xe thay the lái xe thuc 
biên chê cong chüc dã nghi hiru theo ché d nhir dã dê xuât cat giâm & trên. 

- S& Y tê: Bô sung 02 lái xe chuyên dung tai  Co quan S& Y tê (xe phiic vi 
phông chông thiên tai và tim kiêm c1ru nan)  và Chi citc An toàn v sinh thixc 
phâm (xe vn chuyên máu và các loai mu thuc linh vrc y té). 

Nhix vy, tong chi tieu hçip dông lao dng giao näm 2022 là: 49 chi tiêu, 
giám 04 chi tiêu so vói so giao näm 2022. 

IV. GLAI PHAP THIC HIN icE HO4CH QUAN L', sU DIJNG BIEN 
CHE CONG CHC, SO NGIXOI LAM VIC NAM 2023 VA GIAI DON Tt 
NAM 2022-2026 

1. V t chác b may, chuyn dôi co chê tài ChInh, xã hi hóa. 
a) Tiêp tic thirc hin Co hiu qua vic sap xêp, tO chi'rc 'ai  b may ben trong 

các co quan hãnh chinh, don vj sir nghip cOng 1p thuc pham vi quãn 1 cüa tinh 
theo quy djnh tai  Nghj djnh sO 1 07/20201ND-CP và Nghj djnh so 1 20/2020/ND-
CP, gàn vói tinh giãn biên chê. 

b) Phê duyt phuong an ti7r chU tài chInh dôi vói các don vj sir nghip cOng 
1p thuc pham vi quãn 1 cüa tinh theo quy djnh t?i  Nghj djnh sO 60/2021/ND-CP 
ngày 21/6/2021 cüa Chinh phü 1uy dinh cci ché ty chá tài chInh cza doii vj sr 
nghip cong 4p và Thông ti.r sO 56/20221TT-BTC ngày 16/9/2022 cüa B Tài 
chinh Hu'óng dan mç5t sO n51 dung ye cci chê ty' chz tài chInh cza dan vi st nghip 
cOng lap, x& lji tài san, tâi chinh khi tO ch&c lai, giái the dan vj sy nghip cOng lap. 

c) Xây drng và to chüc thiic hin Dê an h9c phi theo quy djnh sau khi 
Chinh phü ban hành Nghj djnh sua dOi, bO sung hoc thay the Nghj djnh so 
81/2021/ND-CP ngày 27/8/2021 cüa ChInh phü Quy djnh ye cci chê thu, quán 
l hcc phi dOi vài cci sà giáo dyc thu3c h thông giáo dye quôc dan và chtnh 
sách mien, giám hQc phi, hO trçx chi phi hQc tap;  giá djch vy trong linh vrc 
giáo dye, dào tao, d lam co sO thi.rc hiên ti.r thu ye tài chinh theo l trInh, vua 
dam bâo có dü nglx&i lam vic theo djnh muc quy djnh, dam báo cho cOng tác 
dy h9c, vua dam bâo chi tiêu cat giãm sO ngu&i lam viêc hu&ng h.rong ngan 
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sách hang nàm theo quy djnh. 
d) Thu tn.râng các Co quan có don vj sir nghip cong 1p, tiHinh UBND tinh ban 

hành, si'ra di, b sung dinh mi:rc kinh tê - k5' thutt, djnh m1rc chi phI (neu co) lam co 
sâ ban hành don giá, giá djch vi sir nghip cong si'r ding ngãn sách nhà nuâctheo 
quy djnh cüa pháp 1u.t ye giá và quy djnh cüa các pháp 1ut khác có lien quan dê lam 
Co sâ giao nhim vi, dt hang hoc dâu thâu cung mg djch vi s1r nghip cong theo 
quy djnh tai  Nghj djnh so 32/2019/ND-CP ngày 10/4/2019 cüa ChInh phü quy dinh 
giao nhim vi, dt hang hoc dâu thâu ung cap san phãm, djch vi cong si:r ding 
ngn sách nhà nithc tr nguôn kinh phI chi thi.ring xuyên2. 

d) Tiêp tic tam  drng chü truong thirc hin chuyên dOi mt so trtthng mâm 
non và trung bce ph thông tr cong 1p ra ngoài cong 1p O nhng noi có khâ 
näng xa hi hoá cao theo tinh than cüa Nghj quyêt sO 1 9-NQ/TW ngày 
25/10/20 17 cüa Ban Chap hành Trung uong Dãng3; 

2. V quail I biên chê cong chóc trong co quail, to chñc hành chInh; s ngtrôi 
lam vic frong don V!  sty nghip cong 1p chua tiy dam bão chi thu'ông XUyêil 

a) Tiêp tiic thrc hin quán 1 biên chê và tinh gián biên chê theo Nghj quyêt 
so 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 cüa Ban Chap hành Trung uong 6 khóa XII ye 

tiép tc dôi mó'i h thông to chi'c và quán l, nâng cao chat hrcing và hiu qua 
hogt d3ng cza các don vj sy'nghip cOng 1p và Kêt lun sO 40-KL/TW ngày 
18/7/2022 cUa B ChInh trj ye náng cao hiu qua cOng tác quán l biên chê cia 
h thông chInh trj giai dogn 2022-2026, mic tiêu trong giai don tl'r nAm 2022-
2026 giãm 88 chi tiêu biên chê cOng chirc, tuong ing vói 05% so giao nàm 2021 
và 1.607 chi tiêu biên chê sir nghip huâng luong ngân sách nhà nuâc, tuong 
üng10%visôgiaonàm2021. 

Lay két qua thirc hin tinh giãn bien chê và sap xêp to chüc b may lam mt 
trong nhUng tieu chI dánh giá mirc d hoàn thành nhim vi và khen thi.r&ng dôi 
vài co quan, don vj và nguii dirng dâu cüa co quan, don vj. KhOng dê bat,  bO 
nhim can b là ngithi drng dâu, cap phó cüa nglzôi dimg dâu phii trách cong tác 
tO chic, nhân sir thirc hin không nghiêm và khong có hiu qua Nghj quyêt so 19-
NQ/TW và các van bàn lien quan den sap xep to chuc b may, tinh gián biên 
che tai  co quan, don vjphiitrách. 

Kjp thèi giãi quyêt chê d chInh sách cho dôi tircYng tinh gián bien che. 
b) Phê duyt diêu chinh yj trI yjéc lam các co quan, tO chüc hành chInh don 

yj sir nghip cOng 1p gãn vOi vic thirc hin tinh giãn bien che trong giai doan 
2022-2026 theo quy djnh tai  Nghj djnh so 62/2020/ND-CP và Nghj djnh sO 
106/20201ND-CP d lam co si cho yiêc vic tuyên diing, sü ding, quân l cong 
chüc, vien chuc chat chë, khoa hçc, dam bâo dung quy djnh. 

c) Day manh  rà soát, can dOi, diêu chinh hqp l biên chê tü noi thIra den noi 
thiêu gitta các s0, ban, ngãnh, huyn, thành phô, thj xa, de co câu Iai  hçip l di 
ngfl can b, cong chuc, viên chuc theo yj  trI yjéc lam, gän vâi tinh giàn biên chê, 

2 Theo quy dinh tai Diu 37 ccia Nghj djnh s 60/20211ND-CP ngày 21/612021 cUa Chmnh phU Quiy d/nh ccr ché' 
1Zs thu tàî chInh cüa do71 vj sir nghiêp cong lap. 

3Theo Diéu 47 cUa Lut Giáo thic ngay 14/6/2019, quy djnh: "Vic chuyên dOi logi hinh nhà trzthng trong h 
thông giáo dic quOc dOn dttc,c thitc hin theo nguyen täc: Clii chuyên dOi loçü hInh nhà tru-&ng 1z tru-àng tir thyc 
sang trzthng tu thyc hogi dc5ng không vi lçri nhucn" và hin nay ChInh phU chira có quy dlnh  và htrong dan v vic 
chuyén dôi tnrâng tr cong lap ra ngoài cong lap. 
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dam bào dung djnh müc quy djnh, trong do u'u tiên dành biên ch d b trI cho 
các dja bàn thuc vüng có diêu kin kinh tê - x hi dc bit khó khän. 

d) TrInh Trung uong xem xét bô sung so nguäi lam vic cOn thiêu so v&i 
djnh müc quy djnh do tang quy mô so lap, so h9c sinh, so giiing bnh.Tnthng 
hqp disgc Trung trng bO sung trinh Hi dOng nhân dan tinh xem xét, quyêt djnh. 

3. Mt s ni dung khác 
a) KhOng thirc hin vic k hçip ctông lao dng dôi vái nhttng ng.thi lam 

cong vic chuyên mOn, nghip vi a các vi trI vic lam duçic xác djnh là cOng 
chüc trong các co quan, tO chirc hành chInh hotc là viên chrc trong don vj si1 

nghip cong 1p do Nhà ntràc bão dam toàn b hoc mt phân chi thi.thng xuyên 
(tth don vj si,r nghip giáo dic và y tê). 

b) Tang cu&ng cong tác thanh tra, kiêm tra, kjp thyi chân chinh, khäc phiic 
các sai sot trong sü dirng biên chê Cong chIrc, so ngithi lam vic, trong tuyên 
diing cOng chüc, viên chüc và hcip dOng lao dng. 

Trên day là Kê hoch biên chê cong chirc, so ngii lam vic, hqp dOng lao 
dng va bién chê hi nàm 2023 và các giãi pháp co bàn dê thrc hin có hiu qua 
biên chê cOng chüc, so nguai lam vic và hçip dông lao dng trong thñ gian tâi, 
UBND tinh kInh trInh HDND tinh xem xét, quyêt djnh./. 

Noi n/ian: 
- Thi.ring trrc Tinh us'; 
- Thu?ing tr1rc HDND tinh; 
- BI thu Tinh Ciy, Chii tjch HDND tinh; 
- Chü tjch, PCT UBND tinh; 
- Di biéu HDND tinh; 
- S& Tài chInh (I b); 
- Sâ Nti vu (2b); 
-Luu: VT, NC. 
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CHI1EU BIEN CHE CONG CHUC, sO NGUOI LAM VIC, 

Y . HØ DONG LAO DQNG VA BIEN CHE HQI NAM 2023 
('Kern % e'b Ke )zoach))o 211/All UBND ngay 05/12/2022 cua Uy ban n/ian dan tinh Quang Tn) 

IF 1)onv 

Tng cong 
. ,,/ S ngtrôi lam vic hirong krong ngn sách nhã ntróc 

HQpdflg68 

01/01/2023) 

Biên ch 

(trngày 
01/01/2023) 

Hqp dng 

(ttingây SNGD SNYT SN Viii] SN khác 

TLr 

01/01/2023 
'I'ruôc 

01/01/2024 
Triwc 

01/01/2024 
Ttr 

01/01/2023 
Triràc 

01/01/2024 
îü 

01/01/2023 
TruOc 

01/01/2024 
Tr 

01/01/2023 
Truàc 

01/01/2024 
Tt.i 

01/01/2023 
I'rirOc 

01/01/2024 
Tong lIC SN 01/01/2023)  - Ttr 

01/01/2023 
01/01/2023) 

/ 2 3-5+6+16+19 .1 5'-7 /6 /9 3 8 9 10 II 12 13 /4 15 lO / /8 /9 20 

I SO, BAN, N(;ANII 5,696 5,597 946 4,539 4,440 2,093 2,061 1,808 1,76() 184 179 454 440 159 78 81 - 52 19 

I  SâCôngThirang 41 41  29 9  9 - - 9  9 3  2 I - 
2 SâGDvâDT 1.919 I,891 - 45 1,870 1,842 1,870 1,842 - 4 - 3  1 11  

3  Sâ Giao thông VT 44 44  33   8  8  1  .  8  8 3 3 - - - 
4 So Ké hoach vã DT  43  43  41  0  - 0  2 2 - 
5SOKhoahcváCN 55 55  32 21 21 0 0  0 - 0  0  0 21  21 2  20  0  1 

5.1 CaquanSà 24 24  22 0  0 . 2 - 2 

5.2 C/ti cuc Tiêt chudn, DLCL 10 10  
- 

10 0 0 0 - 
/ 

5.3 Các don vi SN :nrc iltucic Sà 21 
- 

21 - 21 - 21 . 21  21 0 

6  SOLD,TBvãXII 190 189 - 38 132 131 . 132 131 20  2 18 - 0  

7 SO- Nivu 74 74  53 15  15 0 - 0 0 0 0 0 15  15 6 3 - 3 - 
7.1 Co quan S& 38 38  36 0  0 -  2 2 - - 
7.2 Ban Thi duo - KT 8 8  - 8 0 0  . 0 

7.3 Ban Ton giOo 10 10 9 0  0  . . / 

7.4 Trung tOot itru ti-fr 1/c/i sfr 18 18  - 15 15 . 15 15 

8SONN&PTNT 488 476 249 217  205  0 0  0 - 0  0  0 217  205 22175  0 

8.1  Ca quan S& 31  31  29  0 - 0  2 2 1 

8.2 C/ti cc Kiéin lOin 152 - 152  141 0 - (1 . . 2 

8.3 C/ti cyc TT và BVTV 38 38  14 23 - 23 . 23  23 / 

8.4 C/ti cyc C/tO,t ntiOi và TY 43  10 32  32  32  32 1 / 

8.5 Chicuc TitOrsOn 24 24  1/ 12 12 . 12 12 1 / 

8.6 C/ti C1/C  1'hat trien NT 18 18  18 0 0 - 0 

8.7 C/ti C1IC  i/tOy lçti 16 16  14 1 1 . / . / . / 

8.8 C/ti cyc QLCL NLS&TS  12 12  12  0  - 0 0 

8.9 COcdtv/SNtrct/tw/cSO 154 142  - 0 149 137  137 -  0  

9  SONgoiivx 21  - 21  19  0  - - 0  . . 2  2  

10  SOTupháp 45 44  24 18 17 - 18 17 3  2 I - 
11  SO Tãi chinh 45 45  - 43  0  - 0  . 2  2  

12SOTàinguyênváMT - 49 49  47 0  - - 0  0 0  - 0 - 0 - 0 0 - 0  0 220 0  - 
12.1 CaquanSà 32 - 32 - 30 0 - 0 . 2 2 - 
12.2 C/ti cyc BOo vç ntOi trtthng - 10 - 10 - 10 0 - 0 - . - 0 - - 

12.3 C/ti Cl/C BOOt, !iOi dOo và KTTV 7 7 7 0 0 0 - 
12.4 Các dcrn v/SN tri.c t/iuçic S& 0 - 0 0 0 . 
13  SO Thông tin vOFT 29 - 29 - 21 - 6 6 - . - 6 6 - 2 2 - - - 
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Tong cng Bin ch 
cong ChUC 

(tu ngay 
01/01/2023) 

So ngirôi lam vic htroiig Itrorng ngãn sach nhã flUYC 
I1çrpdng68 

((is ngãy 
01/01/2023) 

Bienche 
HQI 

((ii ngay 
01/01/2023) 

l-Ip diing 
lao dung 
(tir ngay 

01/01/2023) 

Tong SNGD SNYT SN VIITT SN khác 

'lit 

01/01/2023 

TruOc 
01/01/2024 

Ta' 
01/01/2023 

'Fru'&c 
01/01/2024 

'Fir 
01/01/2023 

TrisOc 
01/01/2024 

TO 
01/01/2023 

TruOc 
01/01/2024 

Tii 
01/01/2023 

'l'rirOc 
01/01/2024 

TO 
01/01/2023 

TruOc 
01/01/2024 

'I'ing HC SN 

/ 2 3-5+6+16+19 4-5.-7-I6'-19 5 8 9 1/ /2 13 14 15 /6 17 18 19 20 

14 SoVãnhoa TTvaDL 178 174  36  124  120 124  120 18  2  l6  

IS  SôXãydimg 29 29  27 0  - 0  2 - 2  

16SOYt 1,890 1,842 ,  54 1,808 ,  1,760 0 0  1,808 1,760  0  0 0  0 28  325 0 - 2 

16.1 ('aquan S' 31 31  29  0  0  2  2  / 

16.2 ('hi cc DS-KHHGD 14 14  13  0  0 / - 
16.3 ('hi cucAn man i"S7'P 12 12  12  0  (1 0 1' 

16.4 ('ác&mr'SNirt.dil:ut5cSis l,833 1,785 0 1,808  1,760 1,808 /760 25  25 

17 'I'hanh tra tinh 29 - 29 27 , 0 0 , . . - 2 2 - - 
18 VônphongUBNDtinh - 85 - 85 - 43 28 28 , . 28 28 14 12 , 2 

19 
Van phông Dohn DBQI-1 a 
l-IDND tinh 

42 42 34 0 0 0 0 0 (I 0 0 0 0 8 8 

19.1 Dai biéu HDND ch:iyln lrác/z 9 9 9 0 0 0 

19.2 Van phông HDND mini: 33 - 33  25 0  - 0  8 8 - 
20 Ban Dan tc 25 25  23 0 - 0 , , 2 - 2 - 
21  I3QL các khu KT 28 28 - 25 0 0 , ' ' 3 - 3 . 

22 Von phông Ban AT giao thông 3 3 3 0 0 0 1 

23  IruOng Cao dãng sir pham 120 I 19  - 116  115 116 , 115 * ' 4 4 

24  Iruisng Cao dtiig Y tê 43 - 42  42 41 42 , 41 - 1 - I 

25 Fru&ngCaodãngK9thuât 67 65 , 65 63  65 , 63 - , 2 - 2 

26DãiPT-THtinh  52 52 51 - 51 , 51 51 - I , I 

27  Tap  chi Cisa Vit 10 - 9 - - 9 8 , 9 8 , ' I , , I 

28 I-1i Chcr thâp do 14 14 - 0 - 0  .  014 

29  IIiiNguOirn0 3 3 - , 0 0 , . , 0 ,  

30  11i Nhã b/to 3 - 3 - 0 0 , . , 0 - , 3 

31 IIIiiVHNT 6 6 - - , 0 - 0 , , , 0 , 6  

32  LII các HO KHKT 5 5 - 0 0 - , , 0 - 5 - 
33  Iii các TCHN 3 3 0 0 , . - , 0 , 3 - 
34  LMHTX 18 18  0 0 0 18 

II 
IIUY€N,THIXA,TI-IAN1J 

12,333 12,176 815 11,460 11,303 ' 11,249 11,097 1 1 ' 146 141 64 - 64 41 27 - 14 17 ' 30 

I  ThanhphoDongHa 1287  1271 105  1176  1160  1152 1136  18  18 6  6 4  3  I  2  

2ThixhQuOngTri 466  - 464  72  387  385  368 , 367  - 13 12 6  6 633  

31!uynVTnhLinh 1,558 1,549 ,  89  1,462 1,453 1,442 ,  1,433 13 13 , 7  7 523  2  8  

4I!uynGioLinh 1,445 1,425  89  1,351 1,331 1,332 1,313  13  , 12 6  6 321  2  5  

5  IIuynTriuPhong 1,533 1,497  - - 92  , 1,435 - 1,399 1,414 , 1,378 , 15 15 - 6 6 , 4 - 3 - 1 - 2 

6 IIuynl-1OiLOng 1,460 1,427 , 91 1,363 1,330 1,343 , 1,311 14  - 13 6  6 4 - 3 - I 2 - 
7  IIuyênCarnL 927 908 78  844  , 825 824 , 806 - 14 13 6 6 , 3 - 2 , I , 2 

8 lluyên Dakrông 1,388 1,387 - - 89 1,293 , 1,292 1,265 , 1,264 - 22 22 - 6 6 , 4 3 - 1 , 2 - 10  

9 lluyênHirisngl-Ioá 2,239 2,218 96 2,136 , 2,115 2,107 , 2,087 23  22 , 6  6 5  4 1 , 2 , 7  

10IiuynDOoCnCo - 30 - 30 - 14 - 13 - 13 2 2 1 - I - I I - 9 9 321 - 

2 
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Tng UC SN 

III  

2 

DVPHONG 
Tngcng(I+1I+lI1) 

3-5+6+16+19 

14 

18,043 

4-5+7+16+19 

14 

17,787 

5 

1,761 

6 

11  

16,010 

7 

11 

15,754 

8 

0  

13,342 

9 

13,158 

10 

11  

1,820 

1/ 

11 

1,772 

12 

0  

330 

/3 

0  

320 

/4 

0 
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/5 

0  

504 

/6 

1  
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/7 

0  
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/8 

1 

96 

/9 

2 

71 
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0 

49 
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