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TỜ TRÌNH 
Về việc đề nghị phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập  tỉnh Kon Tum năm 2021 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 11 
 

 

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 Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 

năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp 

công lập; 

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐCP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của 

Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan 

hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 

tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển 

dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và 

thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Văn bản số 4367/BNV-TCBC ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Bộ 

Nội vụ về số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập tỉnh Kon Tum; 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tổng số 

người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2021, cụ 

thể như sau: 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT  

1. Điểm đ khoản 2 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 

2015 quy định Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn “...phê duyệt 

tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh theo quy định của Chính phủ”. 

2. Khoản 4 Điều 14 Nghị định 106/2020/NĐ-CP quy định “Ủy ban nhân 

dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt tổng số lượng người làm 

việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập 
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tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân 

sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý trong tổng số 

lượng người làm việc đã được Bộ Nội vụ thẩm định”. 

3. Tại Văn bản số Văn bản số 4367/BNV-TCBC, Bộ Nội vụ đã thẩm định 

tổng số lượng người làm việc của tỉnh Kon Tum năm 2021 là 14.256 người, 

giảm 475 người so với năm 2020 và số lượng hợp đồng 68 trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập là 581 người, giảm 21 người so với năm 2020. 

Do đó, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt 

tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 là cần thiết và 

đúng quy định. 

II. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM 

VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TÍNH ĐẾN 

THÁNG 8 NĂM 2020 

1. Về số lượng người làm việc: 

Năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tổng số lượng người làm 

việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum là 14.731 chỉ tiêu1, trong 

đó: 

a) Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 11.556 chỉ tiêu. 

b) Sự nghiệp Y tế: 2.027 chỉ tiêu. 

c) Sự nghiệp Văn hóa- Thông tin: 314 chỉ tiêu. 

d) Sự nghiệp khác: 583 chỉ tiêu. 

d) Số lượng người làm việc dự phòng là 251 chỉ tiêu.  

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh 

đã Quyết định giao số lượng người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp công lập 

trên địa bàn tỉnh là 14.480 chỉ tiêu2. Tính đến tháng 8 năm 2020, các đơn vị đã 

thực hiện tuyển dụng theo thẩm quyền 13.718 chỉ tiêu; còn 762 chỉ tiêu chưa 

tuyển dụng; số lượng chỉ tiêu chưa tuyển dụng này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã 

cho chủ trương tuyển dụng hết, đồng thời trừ lại biên chế để bố trí cắt giảm theo 

lộ trình. 

2. Về hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và Nghị định 

161/2018/NĐ-CP (gọi tắt là hợp đồng 68):  

Năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt 602 chỉ tiêu hợp đồng lao 

động 68, trong đó: giao về cho các đơn vị thực hiện là 510 chỉ tiêu; 92 chỉ tiêu 

dự phòng. 

III. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN PHÊ DUYỆT TỔNG SỐ NGƯỜI LÀM 

                                           
1 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các 

đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2020 
2 Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2020 về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị 

sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2020 
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VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỈNH KON TUM 

NĂM 2021 

1. Đối với số lượng người làm việc: 

Để đảm bảo số lượng cắt giảm theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân 

dân tỉnh thống nhất trình Hội đồng nhân dân tỉnh phương án cắt giảm biên chế 

sự nghiệp năm 2021 như sau:  

- Đối với đơn vị thuộc lĩnh vực Văn hóa- Thông tin và sự nghiệp khác: 

Tiếp tục cắt giảm đủ theo lộ trình (đối với các đơn vị còn chỉ tiêu chưa tuyển 

dụng và số nghỉ hưu đúng tuổi đến ngày 31 tháng 12 năm 2020). 

- Đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và 

đơn vị sự nghiệp lĩnh vực giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố: Cắt giảm 

30% số chỉ tiêu còn thiếu so với tỷ lệ cắt giảm 10% đối với đơn vị còn chỉ tiêu 

chưa tuyển dụng và số nghỉ hưu tính đến 31 tháng 12 năm 2020. Riêng đối với 

một số đơn vị còn số lượng biên chế chưa tuyển dụng nhiều và biên chế được 

giao hiện tại cơ bản đã đáp ứng cho công tác giảng dạy, đề xuất cắt giảm nhiều 

hơn tỷ lệ này. 

Sau khi thực hiện phương án nêu trên, tổng biên chế sự nghiệp cắt giảm của 

các đơn vị là 224 chỉ tiêu; đồng thời, sử dụng 475 chỉ tiêu (cắt giảm 224 chỉ tiêu 

và 251 chỉ tiêu dự phòng năm 2020) để cắt giảm theo yêu cầu của Bộ Nội vụ. 

(Có bảng thuyết minh và phụ lục giải trình kèm theo) 

2. Về hợp đồng lao động 68: 

- Bổ sung cho Nhà khách Hữu Nghị trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh 14 chỉ tiêu hợp đồng 68 trong đơn vị sự nghiệp từ nguồn dự phòng để 

bố trí cho Trung tâm Hành chính- Hội nghị (thành lập trên cơ sở tổ chức lại 

Nhà khách Hữu Nghị) để quản lý Khu trung tâm hành chính mới3 (dự kiến sẽ 

điều chuyển trụ sở của 12 cơ quan hành chính ra khu Trung tâm hành chính 

mới vào đầu năm 2021).  

- Sử dụng 21 chỉ tiêu từ nguồn dự phòng để phục vụ cắt giảm theo yêu cầu 

của Bộ Nội vụ.  

Sau khi thực hiện Phương án trên, tổng số hợp đồng 68 trong đơn vị sự 

nghiệp giao cho các đơn vị  là 524 chỉ tiêu; dự phòng 57 chỉ tiêu. 

3. Về Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2021: 

3.1. Tổng số lượng người làm việc giao cho các đơn vị là 14.256 chỉ tiêu; 

trong đó: 

- Sự nghiệp Giáo dục và đào tạo: 11.346 chỉ tiêu. 

- Sự nghiệp Y tế: 2.020 chỉ tiêu. 

                                           
3 Dự kiến bố trí: 04 nhân viên bảo vệ; 02 nhân viên chăm sóc, bảo dưỡng; 08 nhân viên vệ sinh. 
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- Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin: 309 chỉ tiêu. 

- Sự nghiệp khác: 581 chỉ tiêu. 

-  Dự phòng: 00 chỉ tiêu. 

3.2. Tổng số hợp đồng 68 trong đơn vị sự nghiệp năm 2021 đề nghị Hội 

đồng nhân dân tỉnh phê duyệt là 581 chỉ tiêu; giao về cho các đơn vị thực hiện 

là 524 chỉ tiêu; dự phòng 57 chỉ tiêu. 

(Có dự thảo Nghị quyết kèm theo). 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp 

thứ 11 xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- 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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