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Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO
Kết quả sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính;
số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 và kế
hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2023

Thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị
trí việc làm và biên chế công chức; Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020
của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự
nghiệp công lập. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả sử dụng và kế
hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm
việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023, như sau:
A. BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC
I. VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ
QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

1. Về biên chế công chức
- Số biên chế công chức được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2022 là 60
biên chế.
- Số công chức có mặt tại thời điểm ngày 31/3/2022 là 58 người; số chưa sử
dụng là 02 biên chế.
- Kế hoạch tuyển dụng công chức của các cơ quan, tổ chức hành chính năm
2022: Không
- Dự kiến số công chức giảm trong năm 2022 là 01 người
+ Số công chức dự kiến nghỉ hưu đúng tuổi theo quy định của pháp luật về bảo
hiểm xã hội trong năm 2022 là 01 người.
+ Số công chức dự kiến thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong năm:
Không có.
2. Hợp đồng lao động: Không
II. KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2023

1. Biên chế công chức
- Kế hoạch biên chế công chức năm 2023 là 60 biên chế; không tăng, giảm so
với năm 2022.
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2. Hợp đồng lao động: Không có
(kèm theo Biểu số 01)
B. SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC
I. VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ HỢP ĐỒNG
LAO ĐỘNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2022

* Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên
1. Số lượng viên chức:
- Số lượng người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao là 16 người.
- Số viên chức có mặt tại thời điểm ngày 31/3/2022 là 15 người; số chưa sử
dụng là 01 người.
- Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022: Không
- Kế hoạch số viên chức giảm trong năm 2022: Không
- Số lao động hợp đồng đối với vị trí việc làm là viên chức có mặt tại thời điểm
ngày 31/3/2022 là 15 người.
2. Hợp đồng lao động: Không có
II. KẾ HOẠCH SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ HỢP ĐỒNG LAO
ĐỘNG NĂM 2023

* Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên
1. Số lượng viên chức
- Số lượng người làm việc năm 2023 là 16 người; không tăng, giảm so với
năm 2022.
2. Hợp đồng lao động: Không.
(kèm theo Biểu số 03)
C. VỀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng báo cáo./.
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