
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số: 162 /KH-UBND  Đình Lập, ngày 17 tháng 6 năm 2019 

 
KẾ HOẠCH 

Biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính  

và tổng số lƣợng ngƣời làm việc trong đơn vị sự nghiệp  

công lập năm 2020 của huyện Đình Lập 
  

 

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về 

quản lý biên chế công chức; Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của 

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 

21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức 

và Văn bản số 2591/BNV-TCBC ngày 10/6/2016 của Bộ Nội vụ về việc quản lý 

biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và tinh giản biên chế; 

Thực hiện Công văn số 442/SNV-TCBC&TCPCP ngày 02/5/2019 của Sở 

Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc xây dựng kế hoạch biên chế công chức và số 

lượng người làm việc năm 2020; 

Căn cứ tình hình quản lý, sử dụng và nhu cầu thực tế về số lượng người 

làm việc của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc năm 2020. 

UBND huyện Đình Lập xây dựng kế hoạch biên chế công chức trong các cơ 

quan, tổ chức hành chính và tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập năm 2020 của huyện như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH  

1. Mục đích, yêu cầu 

Lập kế hoạch biên chế là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết đối với các cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; là cơ sở để đánh giá kết quả sử 

dụng và quản lý biên chế của cơ quan, đơn vị, xác định được số lượng, cơ cấu 

biên chế hợp lý đáp ứng khối lượng, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. 

2. Căn cứ lập kế hoạch  

Đình Lập là huyện vùng cao biên giới, khó khăn; diện tích tự nhiên rộng: 

118.956,5 ha; dân cư sinh sống không tập trung, trình độ nhận thức còn hạn chế; 

trình độ phát triển kinh tế - xã hội còn thấp; gồm 12 xã, thị trấn trong đó có 09 xã 

đặc biệt khó khăn; hạ tầng kỹ thuật - xã hội đã được quan tâm đầu tư nhưng chưa 

đồng bộ, còn khó khăn, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Tất cả những yếu tố trên ảnh 

hưởng trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND huyện; tác động 

đến chất lượng, hiệu quả công tác quản lý của các cơ quan hành chính trên địa bàn 

huyện. 
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 Do tính chất, đặc điểm, mức độ phức tạp và quy mô, phạm vi, đối tượng 

quản lý trên nhiều ngành, nhiều lĩnh vực của các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND, ngoài ra còn thực hiện một số nhiệm vụ theo sự ủy quyền của UBND 

huyện và theo quy định của pháp luật; đồng thời, do nhu cầu thực tiễn phát sinh, 

yêu cầu quản lý trong tình hình mới, một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

huyện được quy định đảm nhận thêm nhiệm vụ mới. 

II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BIÊN CHẾ NĂM 2019 

1. Tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan, 

tổ chức hành chính 

- Năm 2019, UBND huyện Đình Lập được giao 91 biên chế theo Quyết 

định số 2754/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn 

về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh 

năm 2019; giảm 03 biên chế so với năm 2018. 

- Tổng số có mặt đến ngày 30/5/2019 là 82 người; số chưa có mặt là 09 

người. 

2. Tình hình quản lý, sử dụng biên chế trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập 

a) Biên chế giao năm 2019 

Năm 2019, UBND huyện được giao 951 người làm việc tại Quyết định số 

2748/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 

giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019; 

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc điều chỉnh số lượng người làm việc giữa lĩnh vực sự nghiệp giáo 

dục đào tạo và lĩnh vực sự nghiệp khác của UBND huyện Đình Lập năm 2019. 

Trong đó: 

 - Công chức là 45 biên chế (đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo 42 biên 

chế, đơn vị sự nghiệp văn hóa - thể thao 01 biên chế, đơn vị sự nghiệp khác 02 

biên chế). 

- Viên chức chuyên môn, nghiệp vụ: 906 biên chế. 

b) Tổng số có mặt đến ngày 30/5/2019 là 914 người, trong đó 42 công 

chức và 872 viên chức. 

c) Số chưa có mặt là 37 người, số người có mặt thấp hơn số lượng người 

làm việc được giao là do công chức, viên chức nghỉ hưu, tinh giản biên chế, xin 

chuyển công tác.  

3. Tình hình quản lý, sử dụng biên chế các tổ chức Hội đặc thù 

a) Biên chế giao năm 2019 

Năm 2019, UBND huyện Đình Lập được giao 04 biên chế tại Quyết định 

số 647/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng 

Sơn về việc giao biên chế đối với Hội có tính chất đặc thù năm 2019. 
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b) Tổng số có mặt đến 30/5/2019: 04 người. 

4. Tình hình quản lý, sử dụng chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị 

định số 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan, tổ chức hành chính 

a) Chỉ tiêu được giao năm 2019 

UBND huyện Đình Lập được giao tổng số 12 chỉ tiêu hợp đồng lao động 

theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan, tổ chức hành chính tại Quyết 

định số 2713/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn 

về việc giao chỉ tiêu hợp đồng lao đôṇg theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối 

với các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2019. 

b) Tổng số có mặt đến ngày 30/5/2019: 12 người. 

5. Tình hình quản lý, sử dụng biên chế hợp đồng lao động theo Nghị 

định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp 

a) Đối với đơn vị sự nghiệp văn hóa, thông tin 

- Chỉ tiêu được giao năm 2019: UBND huyện Đình  Lập được giao tổng số 

01 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong đơn vị sự 

nghiệp tại Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu hợp đồng lao đôṇg theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP đối với các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2019.  

- Tổng số có mặt đến ngày 30/5/2019: 01 người. 

b) Đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo 

- UBND huyện Đình Lập được giao tổng số 28 chỉ tiêu hợp đồng lao động 

theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào 

tạo tại Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của Chủ tich UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 

của Chính phủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội năm 2019. 

- Tổng số có mặt đến ngày 30/5/2019: 28 người. 

III. KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN, TỔ 

CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ TỔNG SỐ LƢỢNG NGƢỜI LÀM VIỆC TRONG 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2020 

1. Kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính 

Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của 

huyện năm 2020 là 91 biên chế (giữ nguyên so với năm 2019). 

2. Kế hoạch biên chế công chức là ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp 

công lập 

Kế hoạch biên chế công chức là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công 

lập năm 2020 là 45, giữ nguyên so với năm 2019.  

3. Kế hoạch tổng số lƣợng ngƣời làm việc trong đơn vị sự nghiệp công 

lập và các hội có tính chất đặc thù 
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Kế hoạch tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công 

lập và các Hội có tính chất đặc thù năm 2020 là 1005 người, tăng 50 người so 

với biên chế được giao năm 2019, trong đó: 

- Sự nghiệp giáo dục, đào tạo: 953 người (tăng 44 người do thay đổi về 

quy mô số lớp, số học sinh);  

- Sự nghiệp văn hóa, thể thao: 26 người (giữ nguyên so với biên chế được 

giao năm 2019);  

- Sự nghiệp khác: 22 người (tăng 06 người); 

- Các tổ chức Hội đặc thù: 04 người (không tăng, không giảm). 

4. Kế hoạch biên chế số lƣợng ngƣời làm việc hợp đồng lao động theo 

Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 

4.1. Đối với cơ quan, tổ chức hành chính 

Năm 2020, kế hoạch biên chế tổng số người làm việc hợp đồng lao động 

theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan, tổ chức hành chính là 11 

người, giữ nguyên so với biên chế được giao năm 2018 (chuyển 01 chỉ tiêu sang 

đơn vị sự nghiệp). 

4.2. Đối với các đơn vị sự nghiệp 

 Năm 2020, kế hoạch biên chế tổng số người làm việc hợp đồng lao động 

theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp là 30 người, tăng 

02 chỉ tiêu so với chỉ tiêu được giao năm 2019 tại Quyết định số 1073/QĐ-UBND 

ngày 10/6/2019 của Chủ tich UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu hợp đồng lao 

động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ đối với các đơn vị sự nghiệp 

công lập và các tổ chức hội năm 2019, trong đó 01 chỉ tiêu chuyển sang từ đơn vị sự 

nghiệp công lập, 01 chỉ tiêu mới do đơn vị mới thành lập (lái xe Đội Quản lý trật tự đô 

thị). 

5. Biểu và tài liệu kèm theo kế hoạch 

- Biểu số 1: Kế hoạch biên chế trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 

2020; 

- Biểu số 2: Kế hoạch biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020; 

- Biểu 3: Thống kê, tổng hợp số liệu biên chế trong cơ quan, tổ chức hành 

chính có mặt đến 31/12/2018; 

- Biểu 4: Thống kê, tổng hợp số liệu biên chế trong đơn vị sự nghiệp công 

lập có mặt đến 31/12/2018; 

- Biểu 5: Tổng hợp số cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tinh giản 

biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi và thôi việc theo quy định của pháp luật năm 2019; 

- Biểu số 7, 8, 9, 10: Thống kê kế hoạch số lớp, số học sinh trong các đơn 

vị sự nghiệp giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non năm học 2019 – 2020. 
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Trên đây là Kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành 

chính và tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 

2020 của huyện Đình Lập./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ (02 bản); 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
Lê Văn Thắng 

 


		2019-06-18T08:43:51+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Đình Lập<ubnddinhlap@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




