
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /TTr-UBND          Kon Tum, ngày     tháng     năm  

 

TỜ TRÌNH 
Về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức  

hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022 

            

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 2 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính 

phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức; 

Căn cứ Quyết định số 1409/QĐ-BNV ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức 

hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2022; 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, kỳ họp 

thứ 2 giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022, cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC 

1. Về số lượng biên chế công chức được giao. 

Tổng số biên chế công chức năm 2021 của tỉnh được Bộ Nội vụ giao là 

1.929 chỉ tiêu1. Trên cơ sở số lượng biên chế công chức được Bộ  Nội vụ giao, 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân giao biên chế công chức cho 

các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh2. Theo đó, tổng số biên chế công chức 

giao cho các cơ quan, địa phương là 1.922 chỉ tiêu, biên chế công chức dự 

phòng là 07 chỉ tiêu. 

2. Về số lượng biên chế đã tuyển dụng: Tính đến ngày 30 tháng 8 năm 

2021, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tuyển dụng 1.887 chỉ tiêu, còn 35 chỉ tiêu 

chưa tuyển dụng. 

II. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2022 

1. Tại Quyết định số 1409/QĐ-BNV ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ giao về cho tỉnh 1.929 chỉ tiêu biên chế công chức năm 2022, 

bằng với số lượng biên chế công chức được giao năm 2021. Do đó, Ủy ban nhân 

dân tỉnh đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh giữ nguyên số lượng biên chế công 
                   
1 Quyết định số 616/QĐ-BNV ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
2 Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành 

chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2021 và Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2021 sửa đổi bổ sung Nghị 

quyết số 80/NQ-HĐND 



2 

 

 

chức được giao năm 2022 của các cơ quan, địa phương như năm 2021 là 1.922 

chỉ tiêu, biên chế công chức và dự phòng là 07 chỉ tiêu. 

2. Đối với 07 chỉ tiêu biên chế công chức dự phòng: Hiện nay, tổ chức bộ 

máy, biên chế của các cơ quan, địa phương mới được sắp xếp lại theo tinh thần 

Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị định số 

107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 20203 và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 9 năm 20204 của Chính phủ; theo đó, biên chế công chức của các 

cơ quan, địa phương đã được sắp xếp điều chỉnh lại theo hướng giảm biên chế 

bố trí vị trí lãnh đạo quản lý, tăng cường biên chế cho các vị trí việc làm chuyên 

môn, nghiệp vụ. Do đó, để có cơ sở trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ biên 

chế công chức dự phòng hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ 

quan, địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem 

xét phân bổ sau khi tổng kết việc triển khai các Nghị quyết, Nghị định nêu trên. 

3. Đối với biên chế công chức của Sở Giao thông vận tải: Nhằm tạo điều 

kiện cho Sở Giao thông vận tải tận dụng nguồn biên chế công chức được giao 

của Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh để thực hiện thêm các nhiệm vụ của 

Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân giao 03 

biên chế công chức của Văn phòng Ban An toàn giao thông chung trong tổng số 

biên chế công chức của Sở Giao thông vận tải. Tuy nhiên, qua thực tiễn hoạt 

động phát sinh một số khó khăn như sau: 

- Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh là cơ quan chuyên trách giúp việc 

Ban An toàn giao thông tỉnh (do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng 

ban). Nhân sự Văn phòng Ban An toàn giao thông gồm có Chánh Văn phòng, 

Phó Chánh Văn phòng và một số chuyên viên. Văn phòng Ban An toàn giao 

thông tỉnh có tài khoản, con dấu riêng, kinh phí riêng và hoạt động độc lập với 

Sở Giao thông vận tải nên khi giao biên chế công chức của Văn phòng Ban An 

toàn Giao thông tỉnh chung với biên chế công chức Sở Giao thông vận tải sẽ 

không thống nhất giữa biên chế và kinh phí.  

- Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh không phải là tổ chức trực thuộc 

Sở Giao thông vận tải, việc bổ nhiệm Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng 

Ban thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Trưởng ban Ban An 

toàn giao thông tỉnh) nên trên thực tế, Sở Giao thông vận tải không có thẩm 

quyền phân công nhiệm vụ, điều hành công việc của cán bộ công chức Văn 

phòng Ban An toàn giao thông tỉnh. 

 Với các lý do trên và trên cơ sở đề nghị của Sở Giao thông vận tải, Ủy ban 

nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, tách riêng biên chế 

công chức của Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh với biên chế công chức 

                   
3 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
4 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương. 
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Sở Giao thông vận tải; sau khi tách, biên chế công chức của Sở Giao thông vận 

tải 32 chỉ tiêu, Văn phòng Ban An toàn giao thông 03 chỉ tiêu. 

4. Về Nghị quyết giao biên chế công chức năm 2022 

Từ những nội dung trên, đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh giao biên chế công 

chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum năm 2022, cụ thể như sau: 

- Tổng biên chế công chức giao cho các cơ quan, tổ chức hành chính năm 

2021 là 1.922 chỉ tiêu. Cụ thể:  

+ Các cơ quan cấp tỉnh 1.139 chỉ tiêu. 

+ Các đơn vị cấp huyện 783 chỉ tiêu. 

- Dự phòng 07 chỉ tiêu.  

(Có dự thảo Nghị quyết kèm theo) 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, KTTH.NMT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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