
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 2021 
            

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 11 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương 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 759/QĐ-BNV ngày 12 tháng 10 năm 2020 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 2021 (Quyết định số 759/QĐ-BNV); 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 11 
giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021, cụ thể như sau: 

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

1. Thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 
của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, 

tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2020; Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 

giao cho các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh tổng số 
1.939 chỉ tiêu biên chế công chức, dự phòng là 01 chỉ tiêu1, trong đó: các cơ 

quan cấp tỉnh 1.145 chỉ tiêu; các đơn vị cấp huyện 794 chỉ tiêu. 

2. Tính đến ngày 30 tháng 8 năm 2020, các cơ quan, đơn vị đã tuyển dụng 
1.733 biên chế; số biên chế chưa tuyển dụng là 206 chỉ tiêu. Hiện nay Ủy ban 

nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch tuyển dụng số lượng 
biên chế công chức này trong năm 2020. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được: 

- Việc phân bổ biên chế được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ 
gắn với vị trí việc làm của từng đơn vị, địa phương. 

- Công tác lập kế hoạch nhu cầu biên chế công chức hằng năm đã được Ủy 

                                        
1 Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện 
kịp thời, đúng quy định. 

2. Hạn chế và nguyên nhân: 

Thực hiện chủ trương của Trung ương về đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên 
chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2021, Bộ Nội vụ 

đã tiến hành cắt giảm biên chế của tỉnh Kon Tum cũng như các địa phương trên 
cả nước với tỷ lệ cắt giảm hằng năm là 1,5%-2,5% trên tổng số biên chế công 

chức được giao của năm trước liền kề; do đó, việc bố trí biên chế công chức cho 
các cơ quan, đơn vị do phát sinh thêm nhiệm vụ mới là hết sức khó khăn. 

III. ĐỀ XUẤT GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2021 

1. Đề xuất phương án cắt giảm năm 2021: 

Tại Quyết định 759/QĐ-BNV, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ giao cho tỉnh Kon 
Tum 1.923 chỉ tiêu biên chế công chức năm 2021, giảm 17 chỉ tiêu so với năm 
2020. Do đó, để đảm bảo việc cắt giảm biên chế theo lộ trình, đề xuất Hội đồng 

nhân dân tỉnh thống nhất phương án và số lượng biên chế cắt giảm năm 2021 
như sau: 

a) Tiếp tục cắt giảm biên chế công chức đối với các cơ quan, đơn vị chưa 
thực hiện cắt giảm đủ 10% so với biên chế công chức được giao năm 2015; trừ 
một số đơn vị biên chế còn thiếu so với yêu cầu nhiệm vụ.  

Riêng đối với 07 chỉ tiêu chưa sử dụng của Văn phòng Hội đồng nhân dân 
tỉnh và đơn vị đề nghị cắt giảm: đề xuất giữ lại để bố trí cho Văn phòng Đoàn Đại 
biểu Quốc hội tỉnh chuẩn bị sáp nhập với Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh theo 

Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội2 và chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 107-

CV/VPTU ngày 22 tháng 10 năm 2020. 

b) Tiếp tục cắt giảm 05 biên chế chưa tuyển dụng của Ban Quản lý Khu 
kinh tế tỉnh theo đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. 

2. Đề xuất phương án điều hòa biên chế công chức năm 2021: 

Sau khi thực hiện việc cắt giảm theo phương án nêu trên, tổng số biên chế 
công chức có được là 32 chỉ tiêu (31 chỉ tiêu cắt giảm và 01 biên chế công chức 

đang ở dự phòng). Đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh như sau: 

a) Sử dụng 17 chỉ tiêu để cắt giảm theo thẩm định của Bộ Nội vụ tại Quyết 
định số 759/QĐ-BNV. 

b) Điều hòa 14 chỉ tiêu về cho các cơ quan, đơn vị do chưa đảm bảo về 
nhân lực để phục vụ các nhiệm vụ được giao. Cụ thể: 

- Các đơn vị cấp tỉnh: Sở Giao thông vận tải 01 chỉ tiêu; Sở Tài chính 01 
chỉ tiêu; Sở Kế hoạch và Đầu tư 01 chỉ tiêu. 

                                        
2 Về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hộ i và 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2021). 
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- Ủy ban nhân dân cấp huyện: Ia H’Drai 08 chỉ tiêu; Sa Thầy 02 chỉ tiêu; 
Đăk Tô 01 chỉ tiêu. 

c) Sau khi thực hiện phương án nêu trên, biên chế còn lại đưa vào nguồn 
dự phòng của tỉnh là 01 chỉ tiêu. 

(Có Bảng thuyết minh và phụ lục giải trình cụ thể kèm theo). 

3. Về Nghị quyết giao biên chế công chức năm 2021: 

Trên cơ sở Phương án và số lượng biên chế công chức cắt giảm, điều hòa 
năm 2021 nói 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 
2021, cụ thể như sau: 

a) 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. 

b) Dự phòng 01 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-VTD. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Nguyễn Hữu Tháp 
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