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KẾ HOẠCH 

Biên chế công chức và sự nghiệp năm 2019 

 

 

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ 

1. Sự cần thiết lập kế hoạch 

- Bố trí đúng người đúng việc; 

- Đảm bảo hiệu quả sử dụng biên chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 

- Là cơ sở để Uỷ ban nhân dân tỉnh tổng hợp xây dựng kế hoạch biên chế 

năm 2019 trình Chính phủ và kế hoạch điều chỉnh, phân bổ biên chế cho các cơ 

quan nhà nước thuộc tỉnh. 

2. Căn cứ lập kế hoạch 

- Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về 

quản lý biên chế công chức; Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 7 năm 

2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ; 

- Nghị định số 68/2000/NĐ-CP  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; 

- Quyết định số 2051/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Nội vụ phê 

duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Hà Nam; 

- Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của UBND 

tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở 

Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 

năm 2017 của UBND tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 3 Quyết 

định số 33/2016/QĐ-UBND; 

Thông báo số 53/TB-SNV ngày 06/8/2018 của Sở Nội vụ Hà Nam về Chỉ 

tiêu biên chế năm 2018. 

II. KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC VÀ SỰ NGHIỆP NĂM 2019 

1. Tình hình thực hiện biên chế  

a) Biên chế được giao năm 2018 
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Năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông được giao 38 chỉ tiêu, trong đó: 

- Cơ quan hành chính sở: 21 chỉ tiêu; 

- Đơn vị sự nghiệp: 13 chỉ tiêu; 

- Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 04 chỉ tiêu. 

b) Biên chế thực hiện đến ngày 20/9/2018 

Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện 35 chỉ tiêu, trong đó: 

- Cơ quan hành chính sở: 18 biên chế;  

- Đơn vị sự nghiệp: 12 biên chế;  

- Hợp đồng lao động thỏa thuận những công việc theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP: 04 người; 

- 01 Hợp đồng lao động ngắn hạn. 

2. Kế hoạch biên chế năm 2019 

Giữ mức biên chế như năm 2018 là 38 Chỉ tiêu, trong đó: 

- Cơ quan hành chính sở: 21 Chỉ tiêu;  

- Hợp đồng lao động thỏa thuận những công việc theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP: 04 chỉ tiêu 

- Đơn vị sự nghiệp: 13 chỉ tiêu./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Lưu:VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Tuấn 
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