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Số:         /VPUB-HCQT Ninh Thuận, ngày       tháng 5  năm 2021 

V/v báo cáo kế hoạch biên chế 

công chức trong cơ quan, tổ 

chức hành chính năm 2022. 

 

 

               Kính gửi: Sở Nội vụ 

 

 Tiếp nhận công văn số 1272/SNV-TCBM ngày 27/4/2021 của Sở Nội vụ 

về việc phối hợp xây dựng kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ 

chức năm 2022. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử 

dụng biên chế công chức và hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 

2021 như sau: 

I. VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC VÀ HỢP 

ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 

NĂM 2021:  

1. Về biên chế công chức 

- Số biên chế công chức được cơ quan có thẩm quyền giao năm là 51 biên 

chế, trong đó Văn phòng UBND tỉnh: 46, Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh: 05. 

- Số công chức có mặt tại thời điểm ngày 01/5/2021 là 43 người (trong 

đóVăn phòng: 40, Trung tâm HCC tỉnh: 3; số chưa sử dụng là 8 biên chế. 

- Kế hoạch tuyển dụng công chức của các cơ quan, tổ chức hành chính năm 

2021 là 08 người. 

- Dự kiến số công chức giảm trong năm 2021 là 0  người, trong đó: 

+ Số công chức dự kiến nghỉ hưu đúng tuổi theo quy định của pháp luật về 

bảo hiểm xã hội trong năm 2021 là 0  người; 

+ Số công chức dự kiến thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong năm 

2021 là 0 người. 

2. Hợp đồng lao động: 

- Số hợp đồng lao động được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2021 là 12 

người. 

- Số lao động hợp đồng có mặt tại thời điểm ngày 01/5/2021 là 14 người; 

số chưa sử dụng là 0 người. 

- Dự kiến số lao động hợp đồng giảm trong năm 2021 là 0 người, trong đó: 

+ Số lao động hợp đồng nghỉ hưu đúng tuổi theo quy định của pháp luật về 

bảo hiểm xã hội trong năm 2021 là 0 người; 

+ Số lao động hợp đồng dự kiến thực hiện chính sách tinh giản biên chế 

trong năm 2021 là 0 người. 



 

 

 

II. KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC VÀ HỢP ĐỒNG LAO 

ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2022 

 1. Biên chế công chức 

- Kế hoạch biên chế công chức năm 2022 là 54 biên chế (trong đó: Văn 

phòng: 49, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 5); tăng, so với năm 2021 

là 03 biên chế. 

- Lý do tăng biên chế công chức so với năm 2021. 

+ Bổ sung  biên chế lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. 

+ Bổ sung 02 biên chế công chức cho phòng chuyên môn tham mưu lĩnh 

vực kinh tế - tổng hợp để đáp ứng yêu cầu công việc tại Văn phòng. 

2. Hợp đồng lao động 

- Kế hoạch hợp đồng lao động năm 2022 là 12 người; tăng, giảm so với 

năm 2021 là 0 người. 

- Lý do tăng, giảm hợp đồng lao động so với năm 2021: Không 

III. VỀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (nếu có) 
 

Trên đầy là báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức và hợp 

đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2021 và kế hoạch biên chế năm 

2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Sở Nội vụ tổng hợp./. 

(Gửi kèm Phụ lục số IB) 

 
Nơi nhận:  

- Như trên; 
- Lưu: VT, HCQT.                                  

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Hồ Sĩ Sơn 
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