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vụ xây dựng định mức phân bổ dự 

toán chi thường xuyên năm 2021 

 

 

  
 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn. 
 

Thực hiện nội dung Văn bản số 443/SNV-TCBC&CCHC ngày 13/4/2020 

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

xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2021. 

Sau khi tổng hợp báo cáo và số liệu từ các đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện 

Đình Lập báo cáo số liệu biên chế năm 2020 phục vụ xây dựng định mức phân 

bổ dự toán chi thường xuyên năm 2021 cụ thể như sau: 

1. Tổng số biên chế cán bô,̣ công chức cấp xã năm 2020 

- Phân theo loại xã 

+ Xã Loại 1: 02 xã ( xã Bắc Xa, xã Bính Xá); 

+ Xã Loại 2: 08 xã xã ( xã Cường Lợi, Thái Bình, Lâm Ca, Bắc Lãng, 

Châu Sơn, Đình Lập, Đồng Thắng, Kiên Mộc) 

+ Xã Loại 3: 02 đơn vị ( thị trấn Đình Lập và thị trấn Nông Trường Thái 

Bình). 

- Định mức biên chế đươc̣ giao năm 2020: 252 biên chế. 

- Số biên chế có măṭ đến 01/4/2020; 246 biên chế (bao gồm Công an 

chính quy về đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã) 

- Số biên chế giảm trong năm (nghỉ theo chế độ và tinh giản biên chế  

trong năm 2020): 06 cán bộ. 

- Số biên chế dự  kiến tuyển dụng, bố trí sắp xếp trong năm 2020: 08 cán 

bộ, công chức. 

(Chi tiết theo biểu số 1 kèm theo) 

2. Tổng số người hoaṭ đôṇg không chuyên trách cấp xã, thôn, khối phố 

năm 2020 

- Tổng điṇh mức được giao: 2005 người. 

- Số lươṇg người tính đến 01/4/2020: 1480 người. 

(Chi tiết theo biểu số 2 kèm theo) 

3. Tổng số người hoaṭ đôṇg không chuyên trách cấp xã, thôn, khối phố 

năm 2020 sau khi nghị quyết quy định chức danh, số lượng cán bộ không chuyên 

trách thay đổi 
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- Tổng định mức được giao: 490 người. 

- Số lượng người có mặt: 483 người. 

(Chi tiết theo biểu số 3 kèm theo) 

4. Tổng số biên chế cán bộ, công chức cấp xã năm 2020 giảm so với 

năm 2019 do sắp xếp đơn vị hành chính: Không có 

5. Tổng hợp số lượng đơn vị hành chính cấp xã, thôn và tổ dân phố 

năm 2019 (Sau khi thực hiện sắp xếp lại thôn theo Quyết định số 05/QĐ-

UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh): Đơn vị hành chính cấp xã không 

thay đổi, gồm 124 thôn, khu phố. 

(Chi tiết theo biểu số 5 kèm theo) 

6. Tổng hợp số lượng đơn vị hành chính cấp xã, thôn và tổ dân phố 

năm 2020 (Sau khi thực hiện sắp xếp lại thôn theo Nghị quyết số 64/NQ-

HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh và sắp xếp lại đơn vị hành chính 

cấp xã theo Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh): 
Đơn vị hành chính cấp xã không thay đổi, gồm 117 thôn, khu phố 

(Chi tiết theo biểu số 6 kèm theo) 

7. Tổng số giáo viên mầm non được hưởng chính sách theo quy định 

tại Nghị định 06/2018/NĐ-CP ngày 5/01/2018 của Chính phủ: 81 người. 

(Chi tiết theo biểu số 7 kèm theo) 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng báo cáo để Sở Nội vụ tổng 

hợp theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện (iOffice); 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Vi Văn Đông 
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