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Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 

                               

 Thực hiện Công văn số 1161/SNV-TCBC&TCPCP ngày 08/11/2019 của Sở 

Nội vụ tỉnh Lạng Sơn Về góp ý kiến dự thảo Tờ trình về phương án giao số lượng 

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

 Sau khi nghiên cứu dự thảo Tờ trình của Sở Nội vụ về việc phê duyệt tổng 

số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Lạng Sơn 

năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập cơ bản nhất trí với phương án giao 

số lượng người làm việc đối với các đơn vị. Tuy nhiên theo dự thảo Tờ trình dự 

kiến năm 2020 UBND huyện Đình Lập sẽ giảm 14 người làm việc so với năm 

2019 (tập trung cắt giảm biên chế cấp học THCS), căn cứ tình hình thực tế số 

trường, số lớp, và loại hình trường của cấp học THCS và Văn bản hướng dẫn về vị 

trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ 

thông công lập, UBND huyện Đình Lập có ý kiến như sau: 

 1. Về số trường, số lớp 

- Tổng số các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo trong toàn huyện đến 

thời điểm hiện tại là: 41 đơn vị, trong đó cấp THCS là 11 đơn vị (gồm 03 Trường 

THCS, 06 Trường PTDTBT THCS, 01 Trường Tiểu học và THCS, 01 Trường 

PTDTBT Tiểu học và THCS); 

- Tổng số lớp năm học 2019 – 2020 là: 59 lớp, trong đó 24 lớp THCS và 35 

lớp PTDTBT THCS. 

 2. Về biên chế, số lượng người làm việc 

 - Số lượng người làm việc được giao: 205 người, số lượng người làm việc 

có mặt đến thời điểm hiện tại là 198 người còn dư 07 người làm việc (đã bao gồm 

07 người dự kiến trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức 2019). 

 - Số lượng người làm việc theo định mức quy định tại Thông tư số 

16/2017/TT-BGDĐT: Tổng định mức biên chế theo quy định là: 216 người (11 

Hiệu trưởng, 19 Phó Hiệu trưởng, 11 Tổng phụ trách Đội, 123 Giáo viên, 52 Nhân 

viên). 

 Như vậy số lượng người làm việc được giao so với số lượng người làm việc 

quy định còn thiếu 11 người làm việc, hơn nữa số lượng người làm việc đến thời 

điểm hiện tại của bậc THCS là 198 người, nếu cắt giảm 14 người làm việc bậc 

THCS số lượng người làm việc có mặt sẽ lớn hơn số lượng người làm việc được 

giao. Vì vậy để đảm bảo đủ số lượng người làm việc và bố trí công tác đối với 

công chức, viên chức các đơn vị trường học, UBND huyện đề nghị Sở Nội vụ xem 
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xét không cắt giảm số lượng người làm việc đối của UBND huyện Đình Lập trong 

năm 2020. 

UBND huyện Đình Lập trân trọng đề nghị Sở Nội vụ xem xét, tổng hợp./.  

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ;  

- Lưu: VT. 
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