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BÁO CÁO 

Số liệu biên chế năm 2019 
 

Thực hiện Công văn số 703 /SNV-TCBC&TCPCP ngày 18/7/2019 của Sở 

Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp báo cáo số liệu biên chế năm 2019 phục 

vụ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Đình 

Lập báo cáo số liệu biên chế có mặt đến thời điểm 31/5/2019 của các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức trực thuộc, cụ thể như sau: 

 I. CƠ QUAN HÀNH CHÍNH 

1. Tổng biên chế công chức và và hợp đồng lao động the theo Nghị định 

số 68/2000/NĐ-CP được giao năm 2019 là 102 người, cụ thể: 

- Biên chế công chức: 91 biên chế. 

- Số lượng Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2019: 11 chỉ 

tiêu: 

 2. Tổng số công chức và hợp đồng lao động có mặt đến 31/5/2019 là: 94 

người, trong đó: 

- Công chức: 83 người. 

- Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2019: 11 người: 

3. Số biên chế giảm và tuyển trong năm 

- Số biên chế giảm trong năm là: 04 người; 

- Số biên chế tuyển trong năm là: 01 chỉ tiêu. 

(cụ thể có biểu số 01 kèm theo) 

 II. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

1. Tổng số người làm việc được giao năm 2019 là: 979 người, trong đó: 

 1.1. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 935 người, (Công chức 42 người; Viên 

chức 867 người; Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 28 người); 

 1.2. Sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao: 27 người (Công chức 01 người; 

Viên chức 25 người; Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 01 người); 

 1.3. Sự nghiệp khác (Công chức 02 người; Viên chức 14 người; Hợp đồng 

theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 01 người). 

 2. Tổng số người làm việc có mặt đến ngày 31/5/2019: 924 người, trong 

đó: 
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 2.1. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 884 người (Công chức 40 người; Viên 

chức 834 người; Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 28 người);; 

 2.2. Sự nghiệp Văn hóa, Thông tin, Thể thao: 26người (Công chức 01 

người; Viên chức 25 người; Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 01 

người); 

 2.3. Sự nghiệp khác: 16 người (Công chức 01 người; Viên chức 14 người; 

Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 01 người);. 

3. Số lượng người làm việc giảm và tuyển trong năm 

- Số lượng người làm việc giảm trong năm là: 22 người; 

- Số chỉ tiêu tuyển trong năm là: 27 chỉ tiêu. 

(cụ thể có biểu số 02 kèm theo) 

 III. CÁC TỔ CHỨC HỘI 

1. Tổng số người làm việc được giao năm 2019 là: 04 người (Hội Chữ 

thập đỏ 02 người; Hội Đông y 02 người). 

 2. Tổng số công chức và hợp đồng lao động có mặt đến 31/5/2019 là: 04 

người (Hội Chữ thập đỏ 02 người; Hội Đông y 02 người). 

(cụ thể có biểu số 03 kèm theo) 

 IV. CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGỮNG NGƯỜI HOẠT 

ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH 

 1. Cán bộ, công chức cấp xã 

 - Tổng số lượng cán bộ, công chức được giao: 254 người (trong đó: Cán bộ 

122 người; Công chức 132 người). 

 - Tổng số cán bộ, công chức có mặt đến thời điểm 31/5/2019 là: 242 người 

(trong đó: Cán bộ 116 người; Công chức 126 người). 

 - Số người giảm và tuyển trong năm  

 + Số cán bộ, công chức giảm trong năm là: 08 người (là cán bộ). 

 + Số cán bộ, công chức cần tuyển và kiện toàn trong năm là: 10 người (cán 

bộ 04 người, công chức 06 người). 

 2. Những người hoạt động không chuyên trách 

 - Tổng số lượng người hoạt động không chuyên trách được giao là: 1651 

người (trong đó: Cấp xã 212 người; Ở thôn, khu phố 1439 người).  

- Tổng số người hoạt động không chuyên trách có mặt đến 31/5/2019 là: 

1425 người (trong đó: Cấp xã 142 người; Ở thôn, khu phố 1283 người).  

(cụ thể có biểu số 04 và 05 kèm theo) 
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 V. GIÁO VIÊN MẦM NON ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THEO NGHỊ 

ĐỊNH SỐ 06/2018/NĐ-CP 

 Tổng số giao viên được hưởng chế độ theo Nghị định số 06/2018/NĐ-

CP là 84 người, trong đó: 

 - Giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong định 

mức giáo viên được cấp có thẩm quyền phê duyệt ở các cơ  sở giáo dục mầm non 

công lập là 06 người. 

- Giáo viên mầm non trực tiếp dạy 02 buổi/ngày tại các nhóm trẻ, lớp mẫu 

giáo ghép từ hai độ tuổi trở lên ở các điểm lẻ hoặc trực tiếp dạy tăng cường tiếng 

Việt tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có trẻ em là người dân tộc thiểu số tại các 

điểm lẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định là 78 người. 

(cụ thể có biểu số 06 kèm theo) 

 Trên đây là báo cáo số liệu biên chế năm 2019 của Uỷ ban nhân dân huyện 

Đình Lập, trân trọng báo cáo Sở Nội vụ tổng hợp theo quy định./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện (eOffice); 

- Phòng Nội vụ (02 bản); 

- Lưu:VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

                        PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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