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V/v xây dựng Kế hoạch 
biên chế năm 2019 

 

 

   Kính gửi:  Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp  

                                        trực thuộc UBND huyện. 

      

 Thực hiện hướng dẫn số 101/HD-SNV ngày 10/5/2018 của Sở Nội vụ về 
việc xây dựng Kế hoạch biên chế năm 2019; 

 Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về 
quản lý biên chế công chức và Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 
của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2010/NĐ-CP; và văn bản 
hướng dẫn số 2591/BNV-TCBC ngày 10/6/2016 của Bộ Nội vụ về việc quản lý 
biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và tinh giản biên chế; 

  Để có cơ sở thẩm định, tổng hợp, xây dựng Kế hoạch biên chế năm 2019 
của huyện báo cáo Sở Nội vụ theo quy định, Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định 
yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện xây 
dựng Kế hoạch biên chế năm 2019 như sau: 

I. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ NĂM 2019 

Các cơ quan, đơn vị lập Hồ sơ kế hoạch biên chế gửi phòng Nội vụ thẩm 
định, gồm: Công văn đề nghị phê duyệt kế hoạch biên chế; Kế hoạch biên chế; 
biểu mẫu lập kế hoạch biên chế; các tài liệu liên quan đến việc lập kế hoạch biên 
chế kèm theo, cụ thể: 

1. Công văn đề nghị phê duyệt kế hoạch biên chế do người đứng đầu cơ 
quan, tổ chức, đơn vị ký và phải có những nội dung chủ yếu sau: 

- Sự cần thiết và căn cứ của việc lập kế hoạch biên chế; 

- Nội dung chính của kế hoạch biên chế; 

- Kiến nghị, đề xuất. 

2. Kế hoạch biên chế 

a) Căn cứ xác định biên chế công chức và cơ sở lập kế hoạch biên chế 
công chức thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 7 Nghị định số 21/2010/NĐ-
CP 

b) Nội dung kế hoạch biên chế công chức quy định tại Điều 8 của Nghị 
định số 21/2010/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 
26/7/2010 của Bộ Nội vụ. 

c) Đối với lĩnh vực giáo dục và Đào tạo:  
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- Kết quả thực hiện các giải pháp điều chỉnh biên chế sự nghiệp giáo dục 
& Đào tạo từ nơi thừa sang nơi thiếu. 

- Số trường số lớp, số học sinh số người làm việc tại các trường ngoài 
công lập thuộc phạm vi quản lý(nếu có) 

3. Biểu mẫu lập kế hoạch biên chế 

                      (Có các biểu mẫu đính kèm) 

4. Các tài liệu liên quan gửi kèm theo kế hoạch biên chế, gồm: 

- Quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án thành lập tổ 
chức hoặc quyết định thành lập, sáp nhập, hợp nhất tổ chức (đối với các tổ chức 
mới được thành lập hoặc nâng cấp chuyển đổi loại hình tổ chức); 

- Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc chia tách, điều chỉnh địa 
giới hành chính; 

- Quyết định của cơ quan có thẩm về quy định hoặc điều chỉnh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp 
công lập; 

- Xác định vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Giải trình, thuyết minh cụ thể nhu cầu về các công việc hợp đồng lao 
động quy định tại Điều 1 của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 
của Chính phủ( Ví dụ: số trẻ/số học sinh ăn trưa, ăn bán trú tại trường, đặc thù 
địa bàn..). 

 II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

Kế hoạch biên chế của các đơn vị gửi về UBND huyện (qua phòng Nội vụ 
01 bản dấu đỏ và 1 file mềm theo địa chỉ Email: noivutrangdinh@gmail.com đề 
tổng hợp) trước ngày 25/5/2018. 

 Trong quá trình thực hiện, mọi vướng mắc trao đổi với phòng Nội vụ qua 
số điện thoại 0205.3.885.955 để được giải đáp, thống nhất thực hiện. 

 Nhận được Công văn này yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực 
hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; 
- Cổng thông tin điện tử huyện Tràng Định; 
- Lưu: VT, PNV. 
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Lý Văn Lâm 

 
 


