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Bien che cong ch,rc, so ngiroi lam vice, hçrp dong lao d9ng 
và biên ch hi 11am 2022 

Thirc hin các quy djnh cüa ChInh phü và B Ni vi lien quan dn quãn l 
biên ch, s ngithi lam vic và hçip dng lao dng ti: 

Nghj djnh s 62/2020/ND-CP ngày 01/6/2020 cüa ChInh phü ye vi trI vic 
lam và biên ch cong chüc; 

Nghj djnh s 106/2020/ND-C P ngày 10/9/2020 cUa Chinh phü v vi trI vic iam 
và s6 nguñ lam vic trong dan vj sr nghip cong lap; 

Nghj djnh s 108/2014/ND-CP ngày 20/11/2014 cüa ChInh phü v chinh 
sách tinh giãn biên ch, Nghj djnh s 113/201 8/ND-CP ngày 31/8/2018 cüa 
ChInh phü Sira di, b sung mt s Diu cüa Nghj djnh s Nghj djnh s 
108/2014/ND-CP và Nghj djnh s 143/2020/ND-CP ngày 10/12/2020 cüa ChInh 
phU Sfra di, b sung mt s Diu cüa Nghj djnh s 108/2014/ND-CP và Nghj 
djnh s 113/2018/ND-CP. 

UBND tinh xay drng kê hoch biên chê hành chInh, s1r nghip nm 2022 nhir sau: 
A. TiNH H!NH THC HIN BIEN CHE CONG CHI!XC,  SO NGI1I LAM 

VIEC, HP BONG LAP BONG VA BIEN CHE HQI NAM 2021 
i. yE BIEN CHE CONG CHlC 
- B Ni vi giao: 1.761 chi tiêu t?i  Quyt djnh s 768/QD-BNV ngày 12/10/2020 

cüa B Ni vi và Quyt dinh  s 863/QD-BNV ngày 17/8/2021. 
- HDND tinh phê duyt và UBND tinh giao: 1.761 chi tiêu tai  Nghj quyêt 

s 1 15/NQ-HDND ngày 09/12/20 19 và Quyt djnh s 222 1/QD-UBND ngày 
23/8/202 1. 

Näm 2021, s chi tiêu biên ch cOng chirc dircic HDND tinh phê duyt và 
UBND tinh giao bang s B Ni vu giao. 

- Biên ch cong chirc hin có (th&i dié'm 01/01/2022) là: 1.656 nguri. 
- Biên ch cOng chirc chi.ra thrc hin: 105 chi tiêu, trong do: 
+ 45 chi tiêu dang thirc hin quy trInh tuyên diing (tip nhn vào cong 

chirc: 40 chi tiéu, xét tuyn: 05 chi tiêu). 
+ 24 chi tiêu ti vi trI vic lam lãnh do, quãn 1 các ca quan, dan vj chua b 

nhim. 
+ 06 chi tiêu vi trI vic lam lãnh do, quân l dang thirc hin luân chuyn 

ye cap xâ. 
+ 10 chi tiêu can b, cong chüc mài nghi hiru, chuyn cong tác Qiiy P1/2021, 
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dir kin xây dirng k hoch tuyn diing trong näm 2022. 
+ 11 chi tiêu dä däng k tuyên diing nhung chiia tuyên ding duqc (dang k 

thi tuyn nhimg s krqng It nén không the xây dirng kê ho.ch thi tuyên cüa tinh; 
dàng k nhi.rng chixa xác djnh rö vi trI vic lam; dê xuât tiêp nhn vào cong chirc 
nhimg déi tucmg tip nhn chixa dam bào diêu kin, tiêu chuãn cüa vi trI vic lam 
theo quy djnh). 

+ 09 chi tiêu con 'ai  chU yeu là cüa cap huyn (08 chi tiêu) gän vâi vic giài 
quy& can b cong chi'rc cap xã dOi dix do sap nh.p xã. 

II. yE so NG!f(fl LAM VIC HNG LU'(JNG Till' NGAN SACH NBA NTJ'OC 
- Bô Ni vi giao: 16.074 chi tiêu tai  Cong van s 4706/BNV-TCBC ngày 

09/9/2020. 
- HDND tinh phê duyt: 16.074 chi tiêu tai  Nghj quy& s 115/NQ-HDND 

ngày 09/12/2020, trong do: 
+ Sirnghip giáo diic - dào t?o:  13.287 chi tiêu; 
+ Si,r nghip y t& 1.966 chi tiêu; 
+ Six nghiep van hóa - th thao: 333 chi tiéu,; 
+ Sir nghip khác: 488 chitiêu. 
Näm 2021, chi tiêu s ngu&i lam vic cOa HDND tinh phê duyt bang s 

BNiviigiao. 
- S ngi.thi lam vic hin có (th&i dié'm 01/01/2021): 15.680 ngi1i, trong do: 
+ Sir nghip giáo diic - dào tto: 12.965 nguñ; 
+ Su nghiêp y tê: 1.944 ngixi; 
+ Sir nghip van hóa - th thao: 316 nguOi; 
+ Sr nghip khác: 455 ngi.thi. 
- So cOn 1.i chua sü ding: 394 chi tiêu, trong do: 256 chi tiêu B Ni vi 

cat giám do tinh giãn biên ch näm 2022 (giao dic: 226, y tê: 22, s1r nghip 
khác: 08), cOn 138 chi tiêu, gm sir nghip giáo diic cüa UBND huyn Dakrông: 
93 chi tiêu (dang tuyên d%Ing 63 chi tiêu (dã thông báo), cOn lii 30 chi tiêu dang 
rà soát d tip tijc d xuAt tuyn d1ing), s cOn li 45 chi tiêu các co quan, din vj 
dang rà soát thirc hin tuyn dung gn vâi giãm trir do tinh giãn biên ch cüa 
näm 2023. 

III. HJP BONG 68 
1. Hqp dng 68 trong các co' quan hành chInh: 
- B Ni viii giao: 105 chi tiêu tti Cong van s 386/BNV-TCBC ngày 

21/01/2020. 
- I-IDND tinh phê duyt: 105 chi tiêu tai  Nghj quyt s 115/NQ-HDND 

ngày 09/12/2020. 
Nàm 2021, s chi tiêu hçip dng 68 cüa HDND tinh phê duyt bng s B 

Ni vij giao. 
- SS hiên có (thai dié'm 01/01/2022): 107 ngri, so vói s6 giao vixçt 02 chi tiêu. 
L do: Theo quy djnh t?i  Nghj quy& s 115/NQ-HDND, S& Y t phâi cat 



3 

giãm 02 chi tiêu hcip dng 68 lái xe truâc ngày 01/01/2022. Tuy nhiên, do tIrih 
hInh djch bnh Covid- 19 din bin phrc tap, kéo dài và khó hx&ng, dê tto diêu 
kin cho S& Y t thrc hin các nhim viii duçic giao, dc bit là nhim v11 phông, 
chng djch Covid-19, UBND tinh dã trInh Thu?ng trirc HDND tinh cho phép 
kéo dài thii gian ctt giàm 02 hçp dng 68, gôm: 01 lái xe tti Ca quan So Y tê 
và 01 lái xe tai  Chi ciic An toàn thirc phrn dn khi tInh hInh djch bnh duqc 
kim soát n djnh, thOi gian kéo dài téi da den 3 1/12/2022. 

2. Hçrp ding 68 trong các don vi sir nghip cong lip: 
- Bt Ni vii giao: 96 chi tiêu tai  Cong v.n s 4706/BNV-TCBC ngày 

09/9/2020. 
- HDND tinh phê duyt: 96 chi tiêu tti Ngh quyt s 115/NQ-HDND. 
Näm 2021, s chi tiêu hçip dng 68 HDND tinh phé duyt bang vOi s giao 

cüaBNivu. 
- s6 hin có ('thai diém 01/01/2022) là: 96 nguOi (bng so giao). 
IV. HP BONG LAO BONG (Ngân sách dja phuang chi trâ) 
- HDND tinh phê duyt: 56 chi tiêu ti Ngh quy& s 115iNQ-HDND, gm: 
+ Hçip dng chuyên trách bão v thng: 12 chi tiêu; 
+ Hçip dng nu an va bào v trong truOng chuyên bit (Trtthng Dan tc 

ni trñ, Tri.rOng Tré em khuyt tat): 39 chi tiêu; 
+ Hçp dng lái xe chuyên dung cho các SO, Ban, Chi ciic: 05 chi tiêu. 
- S hin có (thô'i dkm 01/01/2022) là: 56 nguOi, b.ng so giao. 
V. sO NGIf(11 LAM VIEC HU'ONG LIJ'CNG TU' NGUON THU SIX NGIIIP 
- Uy ban nhân dan tinh giao: 2.022 chi tiêu tti Quyt djnh so 386 1/QD-UBND 

ngày 29/12/2020, trong do sr nghip y t 1.668 chi tiêu, chim 82,5% so vOi tong 
so giao. 

- S hin có (thai dié'm 01/01/2022) là: 1.632 nguOi. 
- S chua si:r diing là: 390 chi tiêu, trong do: 
+ Sir nghip y t: 271 chi tiêu, do djch bnh Covid-19 ngun thu giãm nên 

các dan vj chua tuyn dicing; 
+ Dr phOng cüa 11am 2021: 28 chi tiêu; 
+ S con li 91 chi tiéu hin các dcm vj dang rà soát theo vi trI vic lam d 

tuyn diing và k hqp dng lao dng theo quy djnh. 
VI. BIEN CHE HQI TRONG CAC TO CH(JC HO! 
- B Ni vi giao: 71 chi tiêu ti Cong van s 1 86/BNV-TCBC ngày 

15/01/2018 và Cong van s 5519/BN\7-TCBC ngày 12/11/2019. 
- FIDND tinh phê duyt: 71 chi tiêu ti Nghj quy& s 11 5tNQ-HDND. 
Biên ch trong các t chi'rc hi duqc HDND tinh phê duyt näm 2021 

b.ng vOi s giao cUa B Ni vit (trong do có 01 chi tiêu di,r phOng). 
- S biôn ch hi hin có (thai diem 01/01/2021): 60 nguOi. 
- S chua thrc hin: 11 chi tiêu, trong do: 
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+ Dang thrc hin tuyn ding 03 chi tiêu tai  Lien minh hqp tác xã tinh; 
+ 01 chi tiêu dir phông cüa 11am 2021; 
+ 01 chi tiêu dir kin c&t giãm ti Hi Van hgc Ngh thut do dôi du so vói 

vi trI vic lam dxçic phê duyt; 
+ 06 chi tiêu con 1i hin các hi dang di hi kin toàn nhân sir (cap tinh: 

03, c.p huyn: 03). 
VII. YE  TINH GIAN BIEN CHE GIAI DOAN 2015-2021 
Theo Nghj quyt s 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 cüa B ChInh trj ye tinh 

giãn biên ch và cci cu 'ai  di ngü can b, cong chirc, viên chirc, yêu c.0 trong 
7 näm ti'r näm 2015 dn näm 2021 tinh Quâng Trj phái giãm t& thiu 10% biên 
ch cong chüc, s6 ngithi lam vic hu&ng lirong ngân sách và hqp dng 68 trong 
Co quan hành chInh, don vj sr nghip cong 1p so vâi s giao näm 2015. 

1. S giao 11am 2015: 20.077 chi tiêu (dâ bao gm s BO Ni vi b sung, 
diu chinh näm 2016, nãm 2017), trong do: 

- Biên ch Cong chirc: 1.956 chi tiêu t?i  Quyt djnh s 612/QD-BNV ngày 
22/7/2015 cüa BO Ni v1i (dâ trr 54 chi tiêu cho Tng Ciic Quãn l thj truing, 
thuc B Cong Thuong do chuyn Chi CJTC Quãn 1 thj tru&ng v Tng Ciic 
Quãn l thj trueing). 

- SE nguOi lam vic hu&ng lucing ngân sách nhà nuóc: 17.860 chi tiêu tai 
Cong van s 186/BNV-TCBC ngày 15/01/2018 cüa B Ni vii. 

- Hqp dng 68: 261 chi tiêu tai  Cong van s 1 86/BNV-TCBC ngày 
15/01/2018 và COng van s 386/BNV-TCBC ngày 21/01/2020 cüa B Ni vi. 

9 A 9 A - 2. Ket qua thrc hiçn tinh gian bien che tir nam 2015 den nam 2021: 
2.048 chi tiêu, dit 10,2%, trong do: 

- Bien ch cong chüc: 200 chi tiêu, dat  10,2% so vOi biên ch duçic giao 
näm 2015 (1.956 chi tiêu); 

- S ngithi lam vic hu&ng hrong ngân sách nba nuâc: 1.786 chi tiêu, dat 
10% so vói s giao näm 2015 (17.860 chi tiêu). 

- Hçp dng 68: 62 chi tiêu, dat  23,7% (261 chi tiêu). 
Nhu 4y, tt'r näm 2015 dn näm 2021 sé, chi tiêu bien ch cong chirc, s 

ngithi lam vic huâng krcrng ngân sách nhà nuc và hqp dng 68 cUa tinh 
Quãng Trj giâm th.ric 10,2%, dam bão t3 l cüa Trung uo'ng quy djnh giâm tôi 
thiu 10%. 

Trong giai doan  tip theo tü näm 2022 dn nAm 2025 tinh Quâng Trj phâi 
giâm ti thiêu 10% s nguri lam vic hithng h.rong ngân sách so vâi s6 giao 
näm 2021, trung bInh mi nàm giãm 2,5%, tuong üng 402 chi tiêu. 

VIII. BANH GIA CHUNG T!NH H!NH QUAN L BIEN CHE CONG 
CH1XC, sO NGUI LAM VIC NAM 2021 

1. Uu dim: 
- Vic giao chi tiêu biên ch cOng chirc, sê, nguori lam vic cho CáC Co quan, 
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don vj trong tinh dã dixçc thirc hin kip thi, dáp l'rng yêu cu thijc hin nhim 
vii; dc bit trong lTnh virc giáo diic và dào tao  tinh dä can di, diêu chinh dê co 
bàn có dü s krçing giáo viên dung lap trong tInh hInh phãi cat giâm biên chê, 
gop phn dam bào chit hxçmg giáo diic. 

- Vic quân 1 và si'r diing s ngu?i lam vic dã dirçic kim soát chat chê, 
dung vai các quy djnh cüa Trung hong, chi dao  cüa Ban Ththng vi Tinh üy và 
Nghj quy& cüa HDND tinh. 

- Các co quan hành chInh, don vj si,r nghip cong 1p dã thrc hin vic 
tuyn dung kjp thii, b trI ngi.rèd lam vic phü hqp vâi vj tn vic lam và khung 
nang lc dã dixçic phê duyt. 

- Vic thirc hin tinh giân biên ch theo Nghj djnh s 108/2014/ND-CP ngày 
20/11/20 14 cüa ChInh phü v ChInh sách tinh giàn biên ch và thirc hin Quy 
djnh diu dng luân phiên giáo viên cong tác trong các don vj s11 nghip cong 1p 
tr noi thüa dn noi thiu trên dja bàn tinh theo Quy& djnh s 29621QD-UBND 
ngày 19/12/2018 và Quyt djnh s 3735/QD-UBND ngày 3 1/12/2019 cüa UBND 
tinh dä gop phn tüng bijrc giâi quyt tInh trng thüa, thiu, mt can dê,i Vê co 
cu và bt cp v trInh d déd vài di ngü can b, cong chrc, viên chirc và nguai 
lao dng cüa tinh, dc bit là di ngü giáo viên; trong näm h9c 2018 - 2019 và 
2019 - 2020: Dä thirc hin di&u dng 19 tnxang hqp giáo viên, nhãn viên n djnh 
tr noi thi'ja sang noi thiu (theo Quy ch ban hành kern theo Quy& djnh sé, 
2962/QD-UBND); tr näm hçc 2020 - 2021 dn nay: Dã th1rc hin thông báo dê 
d các huyn, thj xâ, thành ph th1rc hin diu dng luãn phiên 100 chi tiêu giáo 
viên tü huyn thira sang huyn thiu (theo Quy ch ban hành kern theo Quyt 
djnh s 3735/QD-UBND) 

- Trin khai thirc hin kjp th?i Nghj quyt s 1 8-NQ/TW và Nghj quy& s 
19-NQ/TW cüa Hi nghj lAn thu sáu Ban ChAp hành Tnung uong Dãng khóa XII, 
UBND tinh dã ban hành Quyt djnh s 1322/QD-UBND ngày 15/6/2018 kern 
theo D an sAp xp, t chüc lai  các don vj hành chInh cAp xã; thôn, bàn, khu pM; 
co quan hành chInh và don vj sr nghip cong lap, dâ gop phn lam cho bO may 
tüng bithc dugc tinh gçn, gAn vói tinh giãn biên ch Va CO câU lai di ngü can b, 
cong chüc, viên chIrc. Kt qua dn nay nhu sau: 

+ Giãm 16 don vi hành chInh cAp xâ Hâi Lng 04, Gio Linh 04, VTnh Linh 04, 
Hhthng Hóa 01, Triu Phong 01, Cam L 01, DakrOng 01) và 283 thôn, bàn, khu pho; 

+ Giãm 29 phOng chuyên mOn thuc so, ban, ngành; 
+ Giãm 01 chi cic (Chi cuc Van thu - Luu tri, thuc SO Ni vi) và 12 

phông chuyên mon thuc ban, chi ciic; 
+ Giâm 168 dan vj su nghip cong 1p (linh virc giáo diic và dào tao:  104 

don vj; linh vrc giáo diic ngh nghip: 20 don vj; linh vçrc y t: 21 don vj; lTnh 
vizc van hoá: 12 dan vj; linh vrc khác (si nghip khác): 11 dan vj), dat  25,2% so 
vOi tng s don vj sir nghip Cong 1p toàn tinh näm 2015, vuqt 15,2% 50 vOi mvc 
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tiêu Nghj quy& s 19-NQ/TW d ra dn nàm 2021 và dtt 89,4% so vâi tng s 
dun vj phâi thirc hin tti K hoch s 84-KH!TU cüa Ban Thrnmg vi Tinh üy và 
Quyt djnh sé 1322/QD-UBND cüa UBND tinh d ra dn näm 2030; so con 1i 
dir kin phâi giãm là 20 dun vi (chü yu là chuyn sang cong ty c phãn). 

- Trong giai do?n tr nàm 2015-2021, t l tinh giãn biên ch cüa tinh dt 
10,2%, vtxçit 0,2% so vi t 1 tOi thiu Trung uung quy djnh. 

Trong giai doan  tip theo, d dam bào vic ct giàm s ngui lam vic 
hu6ng luang ngân sách nhà nithc trong các dun vj sir nghip cong 1p theo quy 
djnh tai  Nghj quyt s 1 9-NQ/TW và các van bàn lien quail, UBND tinh dã chi 
dao các các Ca quan, don vj xây dirng D an tinh giân biên ch trInh UBND tinh 
phê duyt, trong do xác djnh t l ct giãm giai doin tir näm 2022-2025 ti thiêu 
là 10% so vói s giao riäm 2021, tucing 1rng vâi 1.608 chi tiêu. Vic ct giãm so 
ngiRii lam vic hi.thng lucing ngân sách giai doan tir näm 2022-2025 thrc hin 
theo nguyen tic: 

+ Thirc hin mt cách linh hoat, không thirc hin cào bang, Co hçc giUa các 
dja phuong, co quan, dun vj, vüng min, ngành, lTnh virc; Vüng thun igi, linh 
virc CO diu kin xã hi hóa phái bñ dp s chi tiêu không c.t giám cUa vüng dc 
bit khó khn, d can di, diu chinh phü hgp v&i diu kin cüa trng ving min 
và dam bão t l c.t giãm t& thiu là do Trung uung quy djnh. 

+ Bâo dam tInh khoa hçc, khách quan, cong khai, minh bach,  dan chü trong 
qua trInh xây dirng D an và trin khai thirc hin ct giãm; 

+ Viêc thi.rc hin tinh giân biên ch gn vâi vic rà soát, b sung, s1ra di, 
hoàn thin chi'rc nàng, nhim vi, quyn han;  s.p xp, kin toàn, tinh gçn du 
mi ben trong cüa các dun vj; co cu laj  và nâng cao chit lucrng di ngü viên 
chirc trong các dun vj; thu hut ngi.rii thirc sir có düc, có tâi vào lam vic trong 
cácdonvj; 

+ Bào dam bi trI dü ngun hrc và có co ch, chInh sách phü hçip di vâi 
nhtng viên chirc chju tác dng trrc tip trong qua trInh s&p xp, Cu cu lai  to 
chi'rc b may, tinh giãn biên ch. D.y manh  xã  hOi  hóa djch vi sir nghip cong 
d chuyn các dun vj 5ir nghip cOng 1p sang ti,r chü v tài chInh, giàm so luqng 
ngu&i hixàng li.rang tr ngân sách nhà nuc, d có dü chi tiêu ct giàm và dành 
b tn dü s6 nguii lam vic dii vói vüng có diu kin kinh t xà hi khó khàn. 

+ Các dja ph11ong, co quan, dun vj không sir dyng ht s biên ch dugc giao 
hoc giao thüa so v&i djnh müc thI thirc hin c.t giãm cho phü hcip véd dinh  müc. 

- Vic giao quyn tir chü theo quy djnh tai  Nghj djnh s 16/2015/ND-
CP ngày 14/02/2015 cüa ChInh phü Quy djnh cct cM 4 chz cia do'n vi sr nghip 
cong lap và các ngh djnh quy djnh co ch tir chü chuyên ngãnh di vói các dun 
vj sr nghip cOng 1p tüng bithc dugc d.y manh,  gOp phn giám áp hrc v biên 
ch và chi ngân sách nhà nuâc trong vic thrc hin các djch v' cOng, dc bit là 
các dun vj sir nghip cong l.p thuc lTnh vrc y t. Trong giai doan  tü näm 2015- 



7 

2021 dã chuyn 22 thin vj sr nghip cong 1p t11 dam bào mt phn chi thuing 
xuyên sang dmi vj tir dam bào chi thuing xuyên, giãm 1.068 biên ch sir nghip 
htthng krong ngân sách nhà nuâc. 

- Vic ct giãm 36 chi tiêu hqp dng 68 theo Nghj quyt s 115/NQ-HDND 
ngày 09/12/2020 dam bão theo dóng quy trInh và thñ gian quy djnh. 

2. Hin ch: 
- ChInh phü dA ban hành Nghj djnh sé 62/2020/ND-CP ngày 01/6/2020, 

trong do yêu cu: Các b ngành chm nht dn ngày 31/10/2020 phâi ban hành 
van bàn huàng dn v vj trI vic lam di vâi cong chi'rc nghip vii chuyên ngành 
duçc giao quãn 1 tii trung uong dn dja phung, djnh müc biên ch cong chüc 
trong co quan, t chirc thuc ngành, lTnh vtrc duçic giao quàn l. Tuy nhiên, hin 
nay các B ngành chua ban hành hurng dn nên dja phuong chua có co s d 
trin khai thirc hin, gay khO khàn trong xác djnh vj trI vic lam và biên ch 
trong các co quan, t chirc hành chInh thuc phm vi quãn 1. 

- Nhiu Co quan, don vj thrc hin tinh giãn biên ch chua quy& 1it, chua 
thông qua vic dánh giá can b, cong chtrc, viên cht'rc d th?c hin tinh gin ma 
chñ yu c.t giãm chi tiêu nghi huu, chua tuyn ditng, chuyn sang tr chü. Trong 
2.048 chi tiêu phài th%rc hin tinh giãn cüa giai dotn tr nàm 2015 dn nm 2021 
thI có dn 1.180 chi tiêu ct giàm chi tiêu nghi hisu theo ch d, chua tuyn dçing, 
chuyn sang tr chü, chim 5 7,62%. 

- Nhiu don vj sr nghip thüa Co cu nhimg chua có giâi pháp tich circ dê 
tinh giãn, nên tInh trng thüa thiu vn con & mt s don vj, nh.t là ngành giáo 
d%lc cüa mt s huyn nhu : Huyn Triu Phong, huyn Hài Lang, huyn Cam L, 
thj xã Quâng Trj (c.p tiu hQc và cp trung h9c ccr sâ thra, nhung cp mm non 
thiu). Trong näm 2020-2021, sau khi rà soát, can di s krçrng giáo vién thi'ra, 
thiu giüa các huyn, thj xâ, thành ph& Sâ Ni vi dã thông báo giao 87 chi tiêu 
di&u dng luân phiôn cho các huyn, thj xã, thành phi, nhi.rng qua trInh trin 
khai thirc hin các huyn chi diu dng dugc 45/87 chi tiêu giao, dt 51,7%. 

- Vic b trI vien chirc phãi dam bão djnh mrc giáo viênll&p, hçc sinh/lóp, viên 
chüc y t/giiz&ng bnh, viên chirc y t&dãn s, phñ hçip vOi quy mO hot dng cüa 
don vj sir nghip cOng lap. Tuy nhien, các djnh mirc nay hin nay chua phân bit 
giüa các vt'lng dng bang, do thj, nOng thôn, min nüi, vüng có diu kin kinh t dc 
bit kho khn và du diiçic ban hành trti&c khi cO Nghj quyt s 19-NQ/TW ngày 
25/10/2017 cüa Hi nghj l.n thu sáu Ban chip hành Trung uong Dàng khóa XII, 
nên dn nay không cOn phi hp vâi thirc tin. 

Trung uong yêu cau ctt giàm biên ch sr nghip hii&ng krang ngn sách nhà 
nithc tü ngây 01/01/2022, nhung the quy djnh v hithng dn thrc hien  v xã hi hóa 
di v&i sir nghip giáo dc và yt cOn chm; trong khi do biên ch sir nghip hu&ng 
krong ngãn sách, dac  bit là sir nghip giáo diic con thiu djnh müc quy djnh. Nhir 
vy, có sv không thng nh.t gitta dam bão cat giàm dü chi tiêu s nguài lam vic 
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Trung ung n djnh vth các quy djnh lam hành lang pháp 1 d giãm s ngui 
lam vic hotc chuyn dM s nguM lam vic hu&ng luxing ngãn sách sang hisrng 
luo'ng tir ngun thu sir nghip cüa dcm vj; vira dam bão chi tiêu cat giâm hang 
näm theo quy djnh, vi'ra dam bão có dü s nguèi lam vic theo djnh mirc quy djnh 
d thirc hin các nhim vi cung üng các djch vi cong duçic giao. 

- Trong tng s nguô'i lam vic dugc B Ni vi giao näm 2021, thi s ngri 
lam vic cüa sir nghip giáo diic và dào tao  hin chim 82,66%; do do, vic ctt 
giãm s nguii lam vic trong giai don tr näm 2022-2025 chü yu là a sir nghip 
giáo dic và dào tao,  trong khi djnh mt'rc s ngiiai lam vic cüa sir nghip giáo diic 
dang cOn thi&i, dc bit là & 02 huyn min nüi Huâng Hóa và Dakrông. VI vy, 
cn có các giài pháp phü hçp d vi'ra dam bào t l ct giãm hang näm và vira cO dU 
giáo viên di'rng l&p theo djnh müc quy djnh. 

- Vic d xut tuyn ding cüa mt s sâ, nganh, huyn, thành ph, thj xã vn 
con tInh trng: Chua ding vài vj tn vic lam, tnnh d, ngành dào tao  cn tuyn; chi.ra 
thirc hin tinh giân biên ch di vâi các vj trI vic lam dôi du d dành biên ch tuyn 
ding các vj tn vic lam cOn thiu; chua gn tuyn dicing v&i c.t giãm hang nm do 
tinh gian biên ch, chua thirc hin rà soát, diu dng, can di thüa, thiu sé ngu&i 
lam vic gi(:ta cac dcin vj thuc thm quyn quân 1 và chua quyt lit trong vic thrc 
hin diu dng giáo viên tir nñ tht'ra sang nai thiu giüa các dja phuang trong tinh 
nên tInh trng bt cp v co cu vn cOn; t chüc tuyn diing chm, chua kjp th&i d 
thay giáo viên nghi huu, nghi tinh giãn, thiu so v&i ctjnh müc. 

- Vic thirc hin b tn s h9c sinh!lâp theo quy djnh tai  diu l tru&ng h9c 
và Nghj quyt sé, 20/2015Q- ngày 17/7/2015 cüa HOND tinh, tuy dã 
drnc câi thin so vOl nhftng näm truOc, nhung vn cOn tInh trng mt so don vj 
b trI s hpc sinhllOp nhO hon djnh müc ti thiu theo quy (cap tiu hçc: LOp hpc 
1 bui/ngày: 16,4/35 h9c sinhll&p, dat  46,8%, lOp bce 2 bu&'ngày: 25,7/35 hçc 
sinhllOp, dat  73,4%; c.p trung hçc co sO: 34,9/45 hgc sinhllOp, dat  77,5%) nén 
khó khàn trong b trí giáo viên; dng thOi do t l hçc sinh trén lOp cüa tinh th.p 
nên vic duçic Trung uong xem xét b sung tang chi tiêu s nguOi lam vic khó 
thuc hiên duoc. 

- Quang Trj là tinh có diu kin kinh t - xã hi dang 0 mirc trung bInh so vOi 
Ca nuOc, dOi sang nguOi dan cOn kho khàn. Ngun thu cüa các don vi si7r nghip 
cOn thp, mac d xã hi hOa các djch vi cong chira cao. Do do, vic trin khai giao 
quyn tr chü cho các don vj sr nghip cong 1p cOn han  ch. DM vOl sr nghip 
giáo dic hu ht các don vj du do ngân sách nhà nuOc dam bâo chi thu?mg xuyên, 
chi cO 12 tni.rOng trung hc ph thông thuc SO Giáo dic và Dào t?o  dam bào mt 
ph.n chi thuOng xuyên tir 12%-i 4%, nhung kinh phi dam bâo mt phn chi thuOng 
xuyên nay dung d cái cách tin krong 40%, 60% cOn lai các thrOng dung d chi 
khác nhu chi phI bão v, v sinh, chàm sOc cay xanh, giám thj... 

B. KE HOACH BIEN CHE CONG CHUC, SO NGUI LAM VIC, HP 
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BONG LAO DQNG VA BIEN CHE HQI NAM 2022 
I. ft4C DIEM TINH H!NH 
- Tinh Quãng Trj so vfd cac tinh khác là mt tinh Co quy mô nhô, nhtxng cO 

dàc dim tu nhiên da dng: Co dng bng, min nüi, trung du, bin, có biên giOi 
trên dt 1in và trên bin, do do t chirc b may các Co quan chuyên mon 
cAp tinh, cAp huyn da dtng. Ngoài 17 sâ, ban, ngành duqc to chüc thông nhât 
trong cã nuâc, cOn phái thirc hin các chirc näng quãn l nhà nuâc mang tInh dc 
thu cüa dja phuong nhu: Ngoi vii, Dan tc.... Vâi st luçing biên chê Trung ixang 
giao nhu hin nay rAt khó d dam bão b tn biên ch dáp irng yêu cAu quãn l nhà 
nithc theo ngành linh virc và dja ban lnh th& 

- Nhiu nhim vi mài duçic b sung, kh& krçing cOng vic tang; biên ch 
cong chüc cOn thiu; vic giao biên ch & mt s lTnh virc chua tách bach  gia quân 
l hanh chInh và cung cAp djch vii công, nên t?o  áp lirc rAt lan cho vic giao biên 
ch di v&i trng co quan, don vj. Do dO d dam bâo thirc hin các nhim vii duçic 
giao, dOi hOi các Co quan phài s&p xp lai  t chirc b may theo dung quy djnh tai 
Nghj djnh s 1 07/2020/ND-CP ngày 14/9/2020 cüa ChInh phü v tha dói, bó 
sung m5t so' Diu cña Nghj djnh s 24/2014/ND-CP ngày 04/4/2014 cla ChInh 
phi, Nghj djnh s 1 08/2020/ND-CP ngày 14/9/2020 cüa ChInh phü v tha dO'i, 

sung mç3t Sd Diu cia Nghj djnh sO' 37/2014/ND-C'P ngày 05/5/2014 cüa 
ChInh phñ và Nghj djnh s 120/2020/ND-CP ngày 07/10/2020 Quy djnh v 
thành lap, tO' chik igi, giái th do'n vj sy nghip cOng lap, giãm dAu mi, giãm 
cAp trung gian, si:r diing biên ch dung theo vi trI vic lam. 

- Biên ch sçr nghip nhiu don vj cOn thiu so vâi vj trI vic lam duçic phê 
duyt, d.c bit là di vói llnh c sr nghip giáo dtjc näm h9c 202 1-2022 thiu 290 
chi tiêu so vOi djnh müc quy djnh; ben cnh do tir ngày 01/01/2022, Trung uong 
yêu cAu cAt giâm 2,0%, tuong lrng vâi 322 chi tiêu, nhizng các quy djnh v huóng 
dn thrc hin v tir chü v tâi chInh va xA hi hóa di vâi sir nghip giáo dic cOn 
chm, nén vic v1ra dam bào djith müc biên ch theo quy dinh  và vira dam báo vic 
cAt giãm theo quy djnh khó thrc hin duçic. 

- B Giáo diic và Dào tao  ban hành Thông ti.r s 32/201811T-BGDDT v Ban 
hành chuong trInh giáo d%ic ph thông thay th Quyt djnh s6 1612006/QD-
BGDDT ngày 05/5/2006, nhimg cac diu kin v ngun l%rc d thc hin 
chuong trInh chua duqc dam b, chua cO huàng dn cii th, d.c bit là v biên 
ch giáo viên. 

llin biên ch s1r nghip giáo dic và dào tao chim 82,66% trong tng biên 
ch sir nghip cüa toàn tinh; do dO, giàm biên ch chü yu là cAt giãm & sr nghip 
giáo dc và dào tao; yêu cu dt ra là dAy m?nh  vic rà soát, sAp xp lai tri.r?mg 
lap theo huó'ng giãm các dim tru&ng lé, tang quy mô tru&ng l&p so vâi hin nay, 
thrc hin chuyn mt s tru&ng mAm non và tnx&ng ph thông & nhftng nai có diu 
kin sang co ch tài chInh tr dam bao mt phAn chi thu&ng xuyên hoc tr dam bâo 
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chi thumg xuyên theo 1 trmnh ci th, dy m?nh  xã hi hóa a nhftng ni có diu 
kiên, d dãnh biên ch b trI cho nhurng vng khó khn, nhüng diem tnr?mg lé, dam 
bão b tn dü s luçmg giáo viên di'rng Rip, gop ph.n giãm áp 1irc ye giàm biên chê 
trong tInh hInh phâi thirc hin tinh giàn biên chê. 

- Theo Nghj djnh s 60/2021/ND-CP ngày 21/6/2021 cüa ChInh phü Quy 
djnh cc' chl ty chi tài chInh cia don vj sy nghip cong 4p, quy djnh trách nhim 
cüa các bi, cci quan trung ucmg: "PhO'i hcip vài Bó Tài chInh hu'óng dán các don 
vj sr nghip cOng thuç5c ngành, lInh vrc thc hin các quy d/nh ti Nghj djnh 
nay "; my nhien, hin nay các b, co quan trung ucing chua Co huâng dn, nên vic 
trin khai thirc hin cOn chm. Chua CO quy djnh v vic chuyn các trtthng mm 
non, trung h9c ph thông 0 nhftng noi cO diu kin xà hi boa cao ra ngoài cong 
lap; nhiu B chuyên ngành chua ban hành djnh mirc kinh t - k5' thut nên vic 
trin khai giao tr chü v tài chInh di vâi các don vj sir nghip cong l.p gp 
nhiu khO khan. Mt khác, Quãng Trj là tinh có diu kin kinh t - xã hi dang a 

mirc trung bInh so vai cã nu&c, dèi sting ngu?ii dan cOn khó khàn. Ngun thu 
cUa các don v s1r nghip cOn thp, mire d xä hi hóa các djch v1i cong chua 
cao. Do dO, vic trin khai giao quyn tir chü cho các don vi sir nghip cong 1p 
cOn han ch. 

- Trong giai don tir nàm 2022-2025, tinh Quàng Trj phâi giàm ti thiêu 
10% biên ch sir nghip hi.thng luong ngân sách sê là mt nhim vii ht sire nng 
n di vai các ngành, dja phuong, dc bit là six nghip giáo diic cüa các huyn, 
thj xa, thành ph vira dam bâo djnh mire quy djnh, vira dam bão s liicmg clii 
tiêu ct giâm hang näm. 

II. QUAN DIEM 
- Vic giao, sir diing, quân 1 biên ch phài dt duçic m1ic tiêu cüa Nghj 

quyt s 1 8-NQ/TW ngày 25/10/20 17 cüa Hi nghj 1n thir sáu Ban Chip hành 
Trung uong Dãng khóa XII v mç5t s vá'n d v ti4'  tyc di mói, sp xêz, tá chü'c 
b5 may cüa h thong chInh trj tinh gn, hogt dç5ng hiu hrc, hiu qua; Nghj 
quyt s 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 cüa Hi nghj ln thir sáu Ban Chp hành 
Trung uong Dàng khóa XII v tiê'p tyc dcii mâi h thO'ng tá chzc va quán lj, 
náng cao cMt lu'cing và hiu qua hogz' dc5ng cia các don vj sit nghip cOng lçp. 

- Thc hin nghiêm nguyen tc Ban Thtr&ng vii Tinh üy thng nht lãnh 
dao, quân l v t chirc b may và biên ch; dng th?i phát huy tInh tIch circ, 
chü dng, sang to cüa tirng ngành, lTnh vrc, dja phuong; xác djnh rö trách 
nhiêm cüa tap th và cá nhân, nh.t là nguai ding du trong vic tuyn ding, sir 
d%lng, quãn l cong chic, viên chic và tinh giãn biên ch. 

- Biên ch ducic xác djnh trên ccc si vj trI viec  lam, phü hcp vai chic nàng, 
nhim v11 vâ khi hrqng cong vic cüa timg Co quan, t chic, don vj. Vic b 
sung biên ch cho các t chic hành chinh, don vj sr nghip cOng 1p thành 1p 
mai hoc duçic b sung them chic nàng, nhim viii, tang khi lirqng cong vic 
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phái ti can dé,i, diu chinh trong tng s biên ch dã duçic giao hang nàm cho 
ngành, dja phung sau khi dã giám dü s luqng Ctt giâm hang nàm do thirc hin 
tinh giân biên ch. 

- Vic sp xp, t chüc lai b may các Co quan hành chInh, don vj sir 
nghip cong 1p phâi dam bão các diu kin theo quy djnh tai  Nghj djnh so 

107/2020/N1D-CP, Nghj djnh s 108/2020/ND-CP và Nghj djnh so 
120/2020/ND-CP, c1i th thu sau: 

+ DM vâi phông và tuong duong thuc cor quan chuyên mon cap tinh, 
phông và tuong duong thuc Chi ciic và tuong duong phái có tôi thiêu 05 biên 
ch cong chüc; 

+ Di vi Chi ci1c và tuong duong thu)c Si phài có ti thiêu 12 biên chê 
cong chüc; 

+ Déi v&i don vj sir nghip cong l.p phãi dam bâo s hiqng ngithi lam vic 
ti thiu là 15 ngiri (tth các cton vi sir nghip cong 1p cung 1rng djch vi sT 
nghip cOng co ban, thit yu duçic thãnh 1p theo quy djnh cüa pháp lut chuyên 
ngành). Các don vj sir nghip cOng l.p duçic thành 1p mOi phâi tir báo dam chi 
thuing xuyên và chi du tu (tth tnring hçip phãi thành l.p mâi d cung üng djch 
vi sr nghip cOng co bàn, thit yu); don vj s1r nghip cOng 1p hoat dng không 
hiu qua thI t chüc 'aj hoc giãi th. Vic th chüc lai  don vj sir nghip cong 1p 
không di.rcic lam tang them s luçing ngui huing luong hr ngãn sách nhà nuOc dã 
duçic cp có thm quyn phé duyt, báo dam thirc hin dung quy djth v s hxçing 
cp phó cüa don vj và thirc hin tith giàn biên ch theo quy djnh. 

- Các co quan, don vj, dja phucrng chua sü diing ht s biên ch sir nghip 
thrçic giao cAn xem xét, dánh giá li d có bin pháp ct giâm phü hçip vOi th 
chüc b may, tinh giân biên ch và vi trI vic lam duqc phê duyt. 

- Không thirc hin vic k hçip dng lao dng di vOl nhftng nguOi lam 
cOng vic chuyên mOn, nghip vi 0 các vj tn vic lam duqc xác djnh là cOng 
chüc trong các co quan hành chInh hoc là viên chüc trong don vi sir nghip 
cong 1p do Nba nuOc báo dam toàn b hoc mt phAn chi thuông xuyên. Riêng 
dM vOi don vj sir nghip cOng l.p trong 1mb virc giáo dçic và y t khOng thirc 
hin hçip dng lao dng trên 12 thang di vOi nhtng nguOi lam cOng vic 
chuyên mOn, nghip vii 0 các vj tn vic lam duçic xác djnh là viên chOc huOng 
luong ngãn sách trong don vj sr nghip cOng 1p do Nhà nuOc bão chi thu0ng 
xuyên hoc mt phAn chi thumg xuyen. 

- DAy math  xã hi hóa djch vi sr nghip cong d chuyn các don vi sir 
nghip cOng 1p sang tr chü v tài chInh, giàm s luqng nguOi huOng lucmg tIr 
ngân sách rihà nuOc tai các dja bn có diu kiin  và khã nàng xã hi hóa. 

ifi. CIII TIEU BIEN CHE CONG CIIU'C, SO NG1J1 LAM VIC NAM 2022 
1.BNivI)giao: 
- Biên ch cOng chOc: 1.761 chi tiêu (g1ü nguyen); 
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- S nguii lam vic hithng luâng ngn sách nhà nuóc: 15.752 clii tiêu (giám 
322 chi tiêu do tinh gián biên chl theo 45 trinh). 

- Hçip dng 68: 201 chi tiêu (giü nguyen,), trong do: 
+ Trong co quan hành chInh: 105 chi tiêu; 
+ Trong don vj sr nghip cong lip: 96 chi tiêu. 
- Biên ch trong các t chirc hi: 71 chi tiêu ('gii? nguyen,). 
2. UBND tinh trInh HDND tinh: 
2.1. Htr&ng kro'ng tir ngân sách: 17.785 chi tiêu, trong do: 
a) Biên ch cOng chi'rc: 1.761 chi tiêu, b.ng s chi tiêu BI NOi  viii giao. 
b) S nguii lam vic hu&ng lucmg ngân sách nhà nuàc: 15.752 chi tiêu, 

bang s6 clii tiêu B Ni v giao, giám 322 chi tiêu, twong áng 2% so v&i s giao 
nám 2021 do thrc hin tinh gián biên chl, trong do: 

- Sir nghip giáo duc và dào tao:  13.06 1 chi tiêu, giám 226 chi tiêu; 
- Si,r nghip y t : 1.878 chi tiêu, giám 88 chi tiêu; 
- Sr nghip van hóa - th thao : 329 chi tiêu, giám 04 chi tiêu; 
- Sir nghip khác : 484 chi tiêu, giám 04 chi tiêu. 
c) Hop dng 68: 201 chi tiêu, bang so B Ni vi giao, trong dO: 
- Trong co hành chinh: 105 chi tiêu 
- Trong don vj sir nghip cOng lip:  96 clii tiêu. 
d) Biên ch trong các t chüc hi: 71 chi tiêu, trong do có 02 chi tiêu dr 

phOng (giü nguyen). 
2.2. Hçrp dng lao dng (îü ngun ngân sách dja phirong): 53 chi tiêu, giám 

03 chi tiêu so vái so' giao nám 2021. 
2.3. Hu&ng Itrong tfr ngun thu hoit dng siy nghip cüa do'n vj: Theo 

quy djnh tai  Nghj djnh s 106/2020/ND-CP: UBND tinh, thãnh ph trirc thuc 
trung ucmg quyt djnh giao chi tiêu s nguYi lam vic hithng luong tr ngun thu 
sr nghip. Do do, sau khi dixçic 1-JDND tinh quyt djnh phê duyt s biên ch và 
hqp dng lao dng hrning luang ngân sách tai  các co quan, don vj, UBNI) sê 
quy& djnh s luçmg ngu1i lam vic hi.r&ng hrcmg tir ngun thu sir nghip trong 
các don vj chua tr dam bão chi thu?ng xuyên theo quy djnh. 

- Tng s giao cüa B Ni vi thm djnh tai  COng van 5953/BNV-TCBC 
ngày 25/11/2021 là: 1.126 chi tiêu, giám 896 chi tiêu do khOng giao s6 ngixni lam 
vic huing h.rong tir ngun thu di vâi các don vj thuc lTnh vrc s1r nghip y t tr 
dam bão chi thu?ing xuyên theo quy djnh tai  Nghj djnh s 106/2020/ND-CP. 

(Chi tilt tgi Phy lyc dInh kern,) 
IV. THUYET MINH TANG GIAM BIEN CHE CONG CHtC, SO NGIJfl 

LAM VIC NAM 2022: 
A P , , .; 1. Buen che cong chirc: 1.761 chi tieu, de xuat dieu chrnh, can doi trong 

tng s giao näm 2022 nhu sau: 
1.1. Giãm 03 chi tiêu, gm: 
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a) Thirc hin tinh giãn biên ch: 01 chi tiêu tai  Thanh tra tinh 
Theo Quyt djnh s 1424/QD-UBND ngày 24/6/2016 cüa UBND tinh ye 

vic phê duyt D an tinh gián biên chl cia Thanh tra tinh giái doQn 2015-
2021, Thanh tra tinh phãi thirc hin c&t giâm 03 chi tiêu (2019: 01, 2020: 01, 
2021: 01). Tuy nhiên, näm 2021 (thii giãn ct giâm 01/01/2021) toàn tinh cat 
giám 29 chi tiêu, nhung Thanh tra tinh chua cat giâm duçic do so cong chirc Co 

mt ti thai dim ct giãm bang vi s cong chüc disqc UBND tinh giao. Dê 
xut ct giàm 01 chi tiêu d dam báo s ct giãm theo dung quy djnh. 

b) Biên ch cong chfrc lam nhân vien lái xe trtr&c thôi dim ngày 
01/4/1993 da nghi hiru che d9: 02 chi tieu, gom: 

- Van phOng HDND va UBND huyn Dakrông: 01 chi tiêu nhân viên lái xe 
nghi hi.ru theo ch d k tr ngày 01/11/2021. 

- Vn phOng HDND va UBND huyn VTnh Linh: 01 chi tiêu nhãn viên lái xe 
nghi hiru theo ch d k tr ngày 01/8/2021. 

1.2. Tang: 03 chi tiêu, gm:
A• A• A A 

a) Van phong Doan di bieu Quoc h9i va H9i dong nhan dan tinh: 01 
chi tiêu 

Van phOng Doàn dai  biu Quc hi và Hi dng nhân dan 
(DDBQH&HDND) tinh ducc thành 1p trên co s& hqp nht Van phOng Doàn di 
biu Quc hi tinh và Van phOng Hi dng nhô.n dan tinh. Sau khi thành l.p và di 
vào hoat  dng (t1r ngày 01/7/2021), Van phOng DDBQH&HDND tinh dixgc giao 
24 biên ch cOng chi'rc và 08 hçp dng 68 (trong do: 19 biên ch cong chIrc và 06 
hqp dng 68 là cüa c quan Van phông HDND tinh tru&c khi hçip nht; 05 biên 
ch cong chIrc và 02 hqp dhng 68 duqc B Ni vi giao b sung). Vói biên ch 
dixçic giao, Van phOng DDBQH&HDND dã kp th?ii s&p xp, kin toàn t chüc b 
may dam bão hoat dng. Hin nay, Van phOng DDBQH&HDND tinh thrc hin 
chüc näng, nhim vi cüa Ca hai cci quan, vra tham muu, giüp vic, ph'ic v11 hoat 
dng cüa Doàn di biu Quc hi, dai  biu Qu& hi, vüa tham mu'u, giüp vic, 
phiic vi hott dng cüa Hi dng nhân dan, Thumg trirc Hi dng nhân dan, các 
Ban cüa Hi dng nhân dan, dai  biu Hi dng nhân dan tinh. 

Nhm khOng ngrng nâng cao hiu içrc, hiu qua hot dng, dam bào thirc 
hin tot các chüc näng, nhim vi dugc giao, d xut bO sung 01 biên ch cOng 
chuc d bO trI vj trI vic lam Phó Chánh Van phOng phi trách Cong tác QuOc 
hi. Sau khi duçic bO sung Van phOng DDBQH&HDND tinh Co 25 biên ch 
cOng chüc và 08 hp dOng 68 khong bao gOm 09 di biu HDND tinh hot 
dng chuyên trách). 

b) S& Tir pháp: 01 chi tiêu 
Tir näm 2015 dn nay, Si Tu pháp di.rçic ChInh phü, B Tu pháp bO sung 

them nhiu nhim vii nhizng chua duc bO sung them biên ch d dáp ung yêu 
cu nhim v11 duçcc giao, ci1 th: Co sâ dr lieu pháp 1ut quOc gia theo Nghj djnh 
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s 52/2015/ND-CP ngày 28/5/2015 cüa ChInh phü ye co sà d 1iu pháp 1ut 
quc gia; vic xác minh v diu kin duong nhiên duqc xóa an tIch khi cap 
phiu 1 ljch tu pháp do Si Tu pháp thirc hin; vic cp phiu 1 ljch tu pháp, Sâ 
Ttr pháp së tin hãnh ctng thai tra cüu ti 03 Co quan: Trung tam l ljch tu pháp 
quc gia, B Tii pháp - Ciic H so nghip vi, B Cong an - Phàng ho so nghip 
vi, Cong an tinh trên dtring truyn mng qua Phân mém h trçi tra ciru, xác 
minh, thông tin (Theo Quy ch s 02/QCPH-TTLLTPQG-053 ngày 12/6/2019), 
day là các thim vii mâi, phüc tap, lien quan dn nhiêu ngành, can nhiêu thi 
gian và nhân 1rc d thirc hin. 

D tto diu kin cho Sâ Tu pháp thiic hin các chirc nàng, thim vii duqc 
giao, d xut b sung 01 biên ch cong chirc d b tn vj trI vic lam Quãn 1 1 
ljch tu pháp ti Phông Hành chInh tr pháp và B trçl ttr pháp. Sau khi duqc b 
sung Sâ Tix pháp có 24 biên ch cong chüc và 02 hcip dng 68. 

c) Sr Tài nguyen và Môi truông: 01 chi tiêu 
Co quan S Tài nguyen và Môi tru?ng näm 2021 duçic giao 28 cM tiêu 

biên ch cong chirc. Hin nay, nhiu nhim vi cüa Sâ có khi luçing cOng vic 
tang, dc bit là lTnh virc khoáng san và ni.róc do tinh ta dang trong giai don 
t.ng cuông thu hut du tu nên s luqng h so thuc linh virc nay tang nhiu so 
vâi các näm truóc (tü nàm 2019 dn tháng 10/2021, lien quan thu tiic hành 
chInh tip th.n t.i mt cüa lien quan dn lTnh vrc khoáng san và ntràc, S& dä 
tip nh.n và x1r l 111 h so (2019: 19 h so; 2020: 33 h so; 2021: 59 ho so); 
Th chrc 26 Hi dng thm djnh (2019: 05, 2020: 07, 2021: 14) tin cp quyn 
khai thác khoáng san, 15 Hi dng th.m djnh d an thäm do, báo cáo kt qua 
thãm dO, thm djnh h so dóng cüa mó. Näm 2019, t chüc du giá và trInh 
UBND tinh phê duyt kt qua trüng du giá khai thác khoáng san dôi vâi 03 mO 
khoáng san, dn näm 2021, s luçing nay là 09 dim mO (08 cat, sOi, 01 set gch 
ngoi); Ngoài ra, Sâ cüng duçic UBND tinh, B Tài nguyen yà Môi tru&ng giao 
them nhiu nhim viii lien quan dn linh vçrc nay nhu: Rà soát, thng k các di 
an phát trin kinh t - xã hi chng ln vói khu vrc dr trtt cat tr.ng trên dja bàn 
tinh, tham muu co ch tài chInh d thirc hin mt s giái pháp quãn l hott dng 
khoáng san trên dja bàn tinh Quâng Trj giai doin 2021 - 2025 

D dam bão thirc hin các chcrc nàng, nhim vii duçic giao, d xut b sung 
01 bien ch cong chuc b trI vj trI vic lam Chuyên viên phii trách dja chit, 
khoáng san tai  PhOng Khoáng san và Ni.róc thuOc  S& Tài nguyen và MOi trumg. 
Sau khi duçic b sung co quan Sâ Tài nguyen và Môi tnthng có 29 biên ch 
cong chüc và 02 hçip dng 68. 

Nhu vy, tng s biên ch cOng chüc giao nàm 2022 là 1.761 chi tiêu, bang 
sOBNiviigiao. 

2. S ngtrO'i lam vic (biên ch str nghip): 15.752 chi tiêu, giâm 322 chi 
tiêu, tuong irng vài 2% so vài s giao näm 2021 do thrc hin tinh gián biên ch, 
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cuth: 
2.1. Giãm: 322 chi tiêu 
2.2.1. Ct giãm do thijc hin tinh giãn biên ch theo quy dlnh:  312 chi tiêu 
Nghj quyk s 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 cüa Ban Chp hành Trung 

irnng 6 khóa XII, xác djnh miic tiêu cüa giai dotn 2022 dn näm 2025 là: "Tiêv 
tyc giám Mj thiu 10% biên cM sc nghip htthng hing tIc ngân sách nhà nuác 
so vái nám 2021 ". Nhu vy tü nam 2022 dn näm 2025, tinh Quàng Trj phài 
giãm thi thiu 1.608 chi tiêu, bmnh quân mi näm giàm 2,5%, tumg üng v&i 402 
chi tiêu so vâi biên ch sir nghip hiRing luang ngân sách nhà nizác duçic giao 
näm 2021. Riêng näm 2022, Trung u0ng an djnh giãm 2%, tucmg üng vói 322 
chi tiêu', UBND tinh d xut s giàm nht.r sau: 

a) Dan vi sir nghip cong l.p thuc UBND tinh: 08 chi tiêu, gôm: 
- Tnring Cao d.ng Su phm: 03 chi tiêu. 
- Dài Phát thanh - Truyn hmnh tinh: 02 chi tiêu (chuyn sang hiRing krcmg tir 

ngun thu sir nghip). 
- Tri.rông Cao d.ng K5' thut: 02 chi tiêu. 
- Tnr?mg Cao d.ng y t& 01 chi tiêu. 
b) Dcin vi s1r nghip thuc ca quan chuyên mon thuc UBND tinh: 131 chi 

tieu. 
- Dan vi sir nghip thuc So Y t& 88 chi tiêu, gm: 
+ Chuyn chi tiêu hiRing lircing tü ngân sách nhà ntrOc sang hiRing lrnmg tü 

ngun thu sir nghip, d phü hçp vOi müc d tir dam bão chi thuOng xuyên cüa 
các dan vj: 56 chi tiêu. 

+ Ct giãm chi tiêu s ngiRii lam vic tai  tram y t cp xã thra so vOi djnh 
müc quy ctjnh do sap nhtp xã: 32 chi tiêu. 

- Dan vi s1r nghip giáo diic cOng l.p thuc SO Giáo dic và Dào tio: 37 clii tiéu. 
- Dan vjsr ngbip thuc SO Nông nghip và Phát trin nông thôn: 02 clii tiêu. 
- Dcm vj siI nghip thuc Van hóa, Th thao và Du ljch: 02 chi tiêu. 
- Dan vj sir nghip thuc SO Lao dng - Thuxmg binh và Xã hi: 01 clii tiêu. 
- Dan vj sir nghip thuc SO Khoa hçc và Cong ngh: 01 chi tiêu (chuyen 

sang hiRing luang tü ngun thu sir nghip). 
c) Dan vj sir nghip thuc UBND cp huyn: 173 chi tiêu 

- Dan vj sr nghip giáo dic cong l.p thuc các huyn, thj xä, thành ph6: 167 
clii tiêu2, gm: Huyn Gio Linh: 31 chi lieu, huyn Vinh Linh: 29 clii tiêu, thãnh 

1 Trung uoig giao s giãm nAm 2022 là 322 chi tiéu, tuang rng 2% chi tiêu. Tuy nhiên, d thrc hin ct giãm 
mOt cãch Iinh hot, khong thrc hin cào bang giüa các dja phi.rcing, giUa các vUng min, vüng thun lçvi, ITnh vixc 
có diéu kiçn x hi hóa phài bCi däp so chi tiu khOng cat giám cOa vOng dc bit khó khàn và can dôi, diêu chinh 
dê b sung cho các vUng khO khän dang thiu djnh mirc quy djnh; UBND tinh dê xuât giãm 2,5% dOi vài các 
dcm vj thuc vcing thun 1çi. 
2 Tng chi tiêu ct giám 2,5% d6i vài các trithng vUng thun lcii là: 205 chi tiêu, tuy nhiên chi cAt duçic 165 chl 
tiêu, cOn 40 chi tiêu khOng th cAt giàm duqc do s hin cO dà bang vài s giao sau khi thijc hin cAt giàm, gm: 
Huyn Triu Phong: 27, huyn Hãi Lang: 08, huyn Vinh Linh: 04. 
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ph Dông Ha: 28 chi tiêu, huyn Hài Lang: 25 chi tiêu, huyn Cam Lô: 19 chi tiêu, 
huyn Hu&ng Hóa: 16 chi tiêu, thj xâ Quãng Tn: 09 clii tiêu, huyn Triu Phong: 
09 chi tiêu, huyn Dakrông: 01 chi tiêu. 

- Trung tam Giáo d%lc ngh nghip - Giáo d1ic thii?mg xuyên các huyn, thj xã, 
thành ph& 06 clii tiêu, mi huyn 01 chi tiêu, gm: Huyn VTnh Linh, huyn Gio 
Linh, huyn Triu Phong, huyn Cam L, huyn Dakrông, huyn Hrnrng Hóa. 

2.2.2. Giãm do dôi dir so vó'i vj trI vic lam dirçrc phê duyt (giám tnt vào 
chi tiêu tinh gián biên chê): 10 chi tiêu tti Trung tam Giáo dic nghê nghip - 
Giáo diic thuing xuyên các huyn, thj xã, thãnh ph& gm: 

+ Thj xã Quãng Tn: 04 chi tiêu; 
+ Thành ph Dông Ha: 02 chi tiêu; 
+ Huyn Gio Linh, huyn Cam L, huyn Triu Phong và huyn Dakrông 

mi &Yn vj: 01 chi tiêu (04 clii tiêu). 
Nhtr vy, tng chi tiêu c,t giâm là 322 chi tiêu, b&ng chi tiêu Bô Ni vi c.t 

giâm cüa nàm 2022. 
2.3. Tang: 0 chi tiêu 
Hin nay trén dja bàn tinh, nhiu &m vj sir cong 1p dang con thiu ngixñ 

lam vic so vâi d an vj trI vic lam dugc phê duyt và djnh mirc quy djnh; dc 
bit di vói sir nghip giáo dic toàn tinh thiu 333 chi tiêu (333290 hin thiu 
so vâi djnh mirc + 204 chi tiêu ct giãm cüa nàm 2022 - 161 nhân viên y té tam 
th?i chi.ra tuyn diing)). UBND tinh dà có van ban trInh B Ni viii b sung s 
h.rçing ngu?i lam vic con thiu tai  Ti trInh s 1611 /UBND-NC ngày 29/4/2021 
và Th trInh s 3734/UBND-NC ngày 19/8/202 1. Hin B Ni vii dâ thm djnh 
và trInh Thu tiiàng ChInh phü xem xét, b sung. Khi duçic Trung uong xem xét 
b sung, UBND tinh sê trInh Thu&ng trVc  HDND tinh b sung cho các don vj 
theo dung quy djnh. 

Nhu 4y, tng chi tiêu giao näm 2022 sau khi dà trü s ct giám do thirc 
hin tinh giãn biên ch 322 clii tiêu là: 15.752 chi tiêu, bng s B Ni vii giao 
nàm 2022. 

3. Hçrp dng 68: 201 chi tiêu, trong do: 
3.1. Hop dng 68 trong CáC co quan hành chinh: 105 chi tiôu (gii 

nguyen). 
3.2. Hçrp dng 68 trong các don v slr nghip cong lip: 96 chi tiêu (gifi 

nguyen). 
4. Biên ch trong các t chirc Hi: 71 chi tiêu (gil? nguyen,), trong do 

CO 02 chi tiêu dir phOng. 
- Giâm 01 chi tieu dôi du so v&i vj trI vic lam duçc phê duyt tai Hi 

Van hc Ngh thut tinh (dua vào ngun dir phOng). 
5. Hp dng lao dng: 53 chi tiêu, giám 03 chi tiêuso v&i so giao nám 2021. 
5.1. H dong chuyen trach bao vç rung: 06 chi tieu (giam 06 chi tzeu,) 
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- Giám 06 chi tiêu hçip dng chuyên trách bão v thng d chuyn sang chi 
tiêu sr nghip huàng lirong ti'r ngun thu theo 1 trInh duçic phê duyt, gôm: 

+ Ban Quân l rirng phông h km virc song Ben Hãi: 03 chi tiêu; 
+ Ban Quán 1 rirng phông h Huóng Hóa - DakrOng: 03 chi tiêu. 
5.2. Hçp d1ng nhân viên nu an và bão v trong các trtrô'ng chuyên bit 

theo Ngh quyt s 19/NQ-HEDND ngày 20/7/2019 cüa HOND tinh v phát 
trin h thng các trtrb'ng phô thông dan tc ni trü, ban trü tinh Quãng Trj 
dn nãm 2025, d1nh htró'ng dn nãm 2030: 39 chi tiêu (giI nguyen). 

5.3. Hçrp ctng lái xe dung chung Va xe chuyên dung: 08 chi tiôu ('tang 02 
chi tiêu lái xe dirng chung và 01 lái xe chuyên dirng), cy the': 

a) UBND huyn VTnh Linh và UBND huyn Dakrông: Tng 02 chi tiêu lái xc 
dung chung (mi don vj 01 chi tiêu) 

D dam bão djnh mirc si'r d11ng xe 0 to theo quy djnh tai Nghj djnh s 
04/2019/ND-CP ngày 11/01/2019 cUa Chinh phü quy djnh tiêu chun, djnh mirc 
si'r dung xe ô tO, d xut chuyn di mi don vj 01 biên ch cong chüc thành 01 
hçip dng lao dng d b tn nhân viên lái xc thay th lái xc thuc biên ch cOng 
chrc dà nghi hixu theo ch d nhu dã d xut ct giâm & trên. 

b) Ban Quán l Nghia trang và Don tip than nhãn 1it s5' thuc S& Lao 
dng - Thucrng binh và Xã hi: Tang 01 chi tiêu lái xc chuyên dung 

Theo Quyt djnh s 24/2020/QD-UBND ngày 15/10/2020 cüa UBND tinh 
v vic quy djnh tiêu chudn, djnh mic xe 6 to chuyên dIrng trang bj cho các cc' 
quan, td chic, don vj thu5c phgm vi quán l cüa tinh, Ban Quàn 1 NghTa trang 
và Don tip than nhân lit s duçc b trI ti da 04 xc chuyên dung phc vi cong 
tác quãn trang và don tip than nhãn lit sT. 

Hin nay, Ban Quán 1 Nghia trang và Don tip than nhân lit s ducvc trang 
bj 04 xc (02 xc 16 ch ngi, 01 xc ban tãi và 01 xc ô tO gn cu tr hành). Tuy 
nhiên, Ban Quãn 1 mài di.rcic b trI 01 lái xc phiic vi cong tác quãn trang. 

D dam bâo thirc hin các chirc nàng, nhim vit duçic giao, d xut b sung 
01 hçip dng lao dng d bê trI lái xe chuyên dung dua don gia dInh than nhân 
lit s5', kiêm lái xc phiic vii cOng tác quãn trang. 

Nhu 4y, thng chi tiêu hqp dng lao dng giao näm 2022 là: 53 chi tiêu, 
giãm 03 chi tiêu so v&i s giao nám 2021. 

V. GIAI PHAP TH1J'C HIN KE HOiCH QUAN L'', Sl DIJNG BIEN 
CHE CONG CH1C, sO NG11(n LAM VIC NAM 2022: 

1. V t chü'c b may, chuyn dôi co ch tài chInh, xã hi hóa. 
a) Tiêp tiic th%rc hin có hiu qua vic sap xêp, th chIrc lti b may ben trong 

các ci quan hành chInh, don vj sir nghip cOng 1p thuc pham vi quãn l cüa tinh 
theo quy djnh tai Nghj djnh so 1 07/2020/ND-CP và Nghj djnh s 120/2020/ND-
CP, gn v&i tinh giãn bién ch& 

b) Rà soát, phé duyt phixc'ng an tir chU tài chinh di vOi các dan vj s1r nghip 
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cong 1p  thuc phm vi quân 1 cüa tinh theo quy djnh tai  Nghj djnh s 
60/2021/ND-CP ngày 21/6/2021 cUa Chmnh phü quy djnh ca ch tir chü tâi chInh 
cüa don vj sr nghip cong lap. 

c) Xây dirng và ti chüc thirc hin Dé an hçc phi theo quy djnh tai  Nghj 
djnh s 81/2021/ND-CP ngày 27/8/202 1 cüa ChInh phil Quy djnh ye cci ché 
thu, quán lj hQc phi di vái cc' so' giáo dyc thuç5c h thông giáo dyc quôc dan 
và chInh sách mien, giám hQc phi, hO tr chi phi hQc tap; giá djch vy trong 
linh vrc giáo dyc, dào tgo, d lam c s& thirc hin tr chü v tài chInh theo 1 
trinh, vi'ra dam bâo có dü ngui lam vic theo djnh mire quy djnh, dam bâo cho 
cong tác day h9c, vira dam bâo chi tiêu cat giãm so nguYi lam vic hithng 
luo'ng ngân sách hang näm theo quy djnh. 

d) Thu tnr&ng các c quan có don vi sir nghip cong lap, trInh UBND tinh 
ban hành, sira di, b sung djnh mire kinh t - k thut, djnh mire chi phi (nu 
co) lam c sâ ban hành dan giá, giá djch vii sir nghip cong sir dicing ngân sách 
nhà nuóc theo quy djnh cüa pháp 1ut v giá và quy djnh cUa các pháp 1ut khác 
Co lien quan d lam ca s& giao nhim vi, dtt hang hoc du thu cung irng djch 

sr nghip cong theo quy djnh tai  Nghj djnh s 32/2019/ND-CP ngày 
10/4/2019 cüa Chinh phü quy djnh giao nhim v11, dt hang ho.c du th.0 ung 
cp san phm, djch vi cong scr diing ngãn sách nhà nilirc tir ngun kinh phi chi 
thuing xuyên3. 

d) Tip tic dy math  thc hin Nghj djnh s 150/2020/ND-CP ngày 
25/12/2020 cüa Thu tung ChInh phU v chuyn ctcrn vj sir nghip cong 1p thãnh 
cong ty c phn và Quyt djnh s 26/2021/QD-TTg ngày 12/8/202 1 cüa ThO turng 
ChInh phir v danh miic ngành, linh virc thirc hin chuyn dan vj sr nghip cong 
1p thãnh cong ty c phn. 

e) Tam  ding chü truang thirc hin chuyn di mt s trithng mm non và 
trung hçc ph thông tir cOng 1p ra ngoài cOng 1p a nhftng nai có khà näng xã 
hi hoá cao theo tinh thn cüa Nghj quyt s 19-NQ/TW ngãy 25/10/2017 cüa 
Ban Chap hành Trung ucing Dãng4; 

2. V quãn l biên ch cong chfrc trong co quan, t chfrc hành chInh; s 
ngtrôri lam vic trong don vj sir nghip cOng ip chu'a tt dam bão chi thtrô'ng 
xuyen 

a) Trong giai doan hr näm 2022-2025, tip tiic giâm thi thiu 10% biên ch 
sii nghip hithng li.rcrng ngân sách nhà nuac so vai s giao näm 2021, tuo'ng irng 
1.608 chi tiêu; bInh quân mi nàm giâm 2,5%, ti.rang img 402 chi tiêu theo Nghj 

Theo quy djnh tai Diu 37 cUa Nghj dinh s6 60/202 1/ND-CP ngày 21/6/2021 cüa Chfnh phi Quy din/i ca chl 
u chz tài chInh cüa doi vf sw nghip cong lçp. 

4Theo Diu 47 cUa Luât Giáo &ic ngày 14/6/20 19, quy djnh: "Viéc chuyên dOi loçzi hinh nhà tru&ng trong h 
thông giáo dyc quOc dOn di-ctc thsc hin theo nguyen tOc: Chi chuyOn dOi loçd hInh n/ia trzthng tir ThrOng ru thyc 
sang tru-Ong ru thyc hoqt d5ng khong vi lçri nhudn" và hin nay Chinh phü chua cO quy djnh và hrâng dn ye vic 
chuyên di trtthng tir cong 1p ra ngoai cong ip. 
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quyt s 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 cüa Ban ChAp hành Trung uang 6 khóa 
XII vt tiê'p tyc dái mó'i h tMng td chzc và quán lj, nâng cao chat hwng và hiu 
qua hoat dóng cza các don vj sit nghip cong 11p. 

LAy kt qua thirc hin tinh gián biên ch và sp xêp to chirc b may lam mt 
trong nMng tiêu chI dánh giá müc d hoàn thành thim viii và khen thr&ng dôi 
vài ca quan, don vj và ngithi di'rng dAu cüa co quan, dan vj. Không dê bat, bô 
nhim can b là ng11i dirng dAu, cAp phó cüa ngui dung dAu phii trách cong tác 
t chüc, nhân si,r thirc hin không nghiêm và không có hiu qua Nghj quyt sO 19-
NQ/TW và các van bàn lien quan dn sp xp t chüc b may ti Co quan, dan vj 
ph trách. 

Kjp th?i giài quyt ch d chInh sách cho di tucmg tinh giân biên ch. 
b) Phê duyt vj trI vic lam các Co quan hành chInh theo quy djnh ti Nghj 

djnh s 62/2020/ND-CP ngày 0 1/6/2020 cUa ChInh phü v vj trI vic lam và 
biên ch cOng chirc và phê duyt diu chinh vj trI vic lam các dan vj sir nghip 
cOng 1p theo quy djnh ti Nghj djnh s 1 06/2020/ND-CP ngày 10/9/2020 cüa 
ChInh phü v vj trI vic lam và s luçing nguàri lam vic trong dan vj s1r nghip 
cong lip.  Thirc hin vic tuyn ding kjp th?yi di ngü cOng chüc, viên chi'rc con 
thiu theo dung quy djnh. 

c) DAy mnh rà soát, can di, diu chinh hçip 1 biên ch tü nai thüa dn nai 
thiu giüa các sâ, ban, ngành, huyn, thành ph, thj xä, d co cAu 1i hçp 1 di 
ngü can b, cOng chüc, viên chirc theo vj trI vic lam, gAn vOi tinh gián biên ch, 
dam bâo dung djnh müc quy djnh, trong do ru tién dành biên ch d b trI cho 
các dja bàn thuc vüng có diu kin kinh t - xã hi dc bit khó khän. 

d) Tip tic t chüc thirc hin quyt 1it, nghiêm tüc, cO hiu qua vic diu 
dng luân phiên giáo viên tir nai thüa sang fbi thiu theo Quyt djnh s 
3735/QD-UBND ngày 31/12/2019 cüa UBND tinh ye quy djnh diéu dng luán 
phiên giáo viên cong tác trong các don vj sir nghip giáo dyc cOng 1ptI ncri thith 
dIn ncii thilu trên dja bàn tinh Quáng Trj, nh&m giài quyt dtrt dim tInh trng 
thüa thiu c1ic b giáo viên các mOn h9c giia các dja phtxong, các cAp hçc, t1 do 
gop phAn giám áp hrc v biên ch di vói ngành giáo dic hin nay. Trumg hcip 
sau khi dâ thrc hin vic diu dng ma vn cOn dOi dii, thrc hin các giái pháp sau: 

+ Thrc hin chInh sách tinh gin biên ch hoc chinh sách thOi vic theo quy 
djnh cüa Chmnh phü; 

+ Sp xp, b trI giáo viên dOi di.r thirc hin các nhim vi khác phü hçip vâi 
vj tn vic lam, djnh muc s nguYi lam vic. Ch d, chInh sách, tin luang nhQng 
tru1ng hçip thay di vj trI vic lam phãi thrc hin dam bào theo dung quy djnh; 

Cic cci quan, dan vj chju trách nhiem  v vic d mAt can dôi dôi ngü can 
b quãn l, giáo viên, nhân viên, UBND tinh không xem xét b sung biên ch 
di vui các tri.thng hçip dOi du, mAt can di v di ngü. 
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d) TrInh Trung ucng xem xét b sung s nguôi lam vic con thiu so vci 
djnh müc quy dlnh  do tang quy mô sê lOp, s hçc sinh, so giu?mg bnh. Tnrmg 
hqp duccc Trung uong b sung trInh Thuing trrc Hi dông nhân dan tinh xem 
xét, quyêt djnh. 

3. Mt s ni dung khác 
a) Không thirc hin vic k hçip dng lao dng d& vii nhüng ngu?i lam 

cong vic chuyên môn, nghip vi1 a các vi trI vic lam duçic xác djnh là cong 
chirc trong các Co quan, t chüc hành chInh ho.c là viên chirc trong don vj sr 
nghip cong 1p do Nhà nuac bão dam toàn b ho.c mt phn chi thithng xuyên 
(tth don vj sir nghip giáo dic và y t). 

S Giáo diic và Dào to và UBND các huyn, thj xâ, thành ph chi dao, 
huàng din các don vj sir nghip giáo dijc cOng 1p trirc thuc thirc hin vic k) 
hçip dng lao dng lam cong tác giâng dy theo quy djnh t?i  Nghj quyêt so 

1 02/NQ-CP ngày 03/7/2020 cüa Chinh phü v giái pháp di vói biên chl st 
nghip giáo dyc và y ti và huóng dn cüa Sâ Ni vii, d kjp th?ñ b sung s giáo 
viên cOn thiu (s hin CO SO vâi s giao) phiic vi cho các hot dng giáo dc 
trong khi chua duçic th6ng nht chi tiêu tuyn ding mth (do dam bão cho vic 
ct giàm) hoc dcm vi, dja phuong dang thirc hin quy trInh tuyn diing. 

b) TrInh B Ni vi, HDND tinh D an cho phép thrc hin giao chi tiêu hqp 
dng lao dng giáo viên trong các truang cong lap, di vai chi tiêu giao cOn 
thiu so vOi djnh mirc, ma chua duc Trung 1xmg giao b sung, theo huàng 
ngun ngân sách dja phuong chi trá cho giáo viên hçip dng ti các vüng nông 
thôn và vüng có diu kin kinh t - xä hi khó khän, ngun xâ hi hóa d chi trà 
cho giáo viên hçip dng ti các vüng do thj có diu kin xâ hi hóa. 

c) Tang ci.r&ng cong tác thanh tra, kim tra, kjp thai chn chinh, khäc phic 
các sai sot trong sir diing biên ch cOng chirc, s nguai lam vic, trong tuyn 
diing cOng chüc, viên chüc và hçp dng lao dng. 

Trên day là K hoach biên ch hành chInh, sir nghip narn 2022 và các giãi 
pháp co bàn d thirc hin có hiu qua biên ch cong chirc, s nguai lam vic va 
hcip dng lao dng trong thai gian tOi, Uy ban nhân dan tinh kInh trinh HDND 
tinh xem xét, quyt djnh./. 

No'in/zân: 
- Thuing tWc  Tinh Uy; 
- Thu&ng trirc HDND tinh; 
- BI thu Tinh üy, Chü tjch HDND tinh; 
- ChU tjch, PCT UBND tinh; 
- Dai biêu HDND tinli; 
- S& Tài chInh (ib); 
- Sâ Ni vii (2b); 
- Lixu VT, TH, NC$$y 

VO Van Htrng 
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