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KẾ HOẠCH 

Biên chế công chức và hợp đồng lao động 68  

trong các cơ quan hành chính năm 2022 

 
 

Thực hiện văn bản số 408/SNV – TCBC&TCPCP ngày 16/4/2021 của Sở 
Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc xây dựng Kế hoạch biên chế công chức và hợp đồng 
lao động 68 trong các cơ quan hành chính năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Hữu 
Lũng xây dựng Kế hoạch biên chế biên chế công chức và hợp đồng lao động 68 
năm 2022 với những nội dung sau: 

I. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC, SỐ 
LƯỢNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 68 TÍNH ĐẾN NGÀY 31/3/2021 

Việc quản lý và sử dụng biên chế công chức và số lượng người làm việc 

năm 2021 thuộc UBND huyện Hữu Lũng thực hiện theo đúng các Văn bản qui 

định hiện hành: 

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;  

- Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc 

làm và biên chế công chức;  

- Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy 

và cán bộ, công chức, viên chức. 

1. Đối với biên chế công chức hành chính 

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 09/01/2021 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Lạng Sơn về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành 
chính năm 2021; theo đó, ngày 22/01/2021 Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng đã 
ban hành Quyết định số 151/QĐ-UBND về việc giao 89 biên chế công chức hành 
chính nhà nước năm 2021 cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. 

Tính đến ngày 31/3/2021, số biên chế công chức có mặt tại các cơ quan 
chuyên môn là 80 người và số lao động hợp đồng theo Nghị định số 161/2018/NĐ-
CP là 09 người. Như vậy, còn dư 09 biên chế công chức hành chính so với biên 
chế được giao (do biên chế từ năm 2020 chưa tuyển và trong năm có công chức 
nghỉ hưu). Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc theo vị trí việc làm 
tại các cơ quan chuyên môn, hiện UBND huyện Hữu Lũng đã thực hiện việc đăng 
ký nhu cầu tuyển dụng công chức, xét chuyển công chức cấp xã thành công chức 
cấp huyện và tiếp nhận viên chức không qua thi tuyển đối với các trường hợp trên 
theo qui định.    

2. Đối với hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP  
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Thực hiện Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-
CP đối với các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ 
chức Hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Ngày 14/7/2020, Chủ tịch UBND 
huyện đã ban hành Quyết định số 2875/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu hợp đồng 
theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) năm 2020 đối với các cơ quan 
chuyên môn thuộc UBND huyện, cụ thể như sau: 

Văn phòng HĐND và UBND huyện 05 chỉ tiêu; Phòng Lao động TBXH- 
DT 01 chỉ tiêu; Phòng Giáo dục và Đào tạo 01 chỉ tiêu; Phòng Văn hóa và Thông 
tin 01 chỉ tiêu;  Phòng Tài chính – Kế hoạch 01 chỉ tiêu; 

II. KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM 
VIỆC NĂM 2022 

1. Kế hoạch biên chế công chức năm 2022 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 
huyện, UBND huyện Hữu Lũng xây dựng kế hoạch biên chế hành chính năm 2022 
là 93 biên chế tăng 04 biên chế so với năm 2021. Do nhu cầu khối lượng công việc 
tại huyện quá tải đối với các phòng chuyên môn, 01 công chức đang phải thực hiện 
khối lượng công việc của 02-03 người. 

Đặc thù huyện Hữu Lũng lại là huyện đông dân cư (hiện  nay trên 120 nghìn 
dân) trên địa bàn tỉnh; khối lượng công việc phải xử lý hàng ngày cho người dân 
rất lớn, đòi hỏi tăng biên chế để không bị quá hạn trả kết quả cho người dân, doanh 
nghiệp. Bên cạnh đó huyện Hữu Lũng trong giai đoạn 2020-2025 là khu vực phát 
triển Công nghiệp trọng điểm của tỉnh; lộ trình đến năm 2030 đạt đô thị loại 4. 
Hiện nay huyện đang từng bước thực hiện nhiều dự án, công trình, quy hoạch xây 
dựng đô thị, khu công nghiệp, giải phóng mặt bằng…vì vậy nhu cầu tăng biên chế 
là cấp thiết để bổ sung cho các phòng chuyên môn kịp thời hoàn thành nhiệm vụ 
chính trị tại địa phương. 

2. Kế hoạch hợp đồng lao động theo Nghị định 68 (được sửa đổi, bổ sung 
tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) đề nghị tăng 
01 hợp đồng lái xe cho Văn phòng HĐND và UBND huyện (trong tháng tới 
UBND huyện được cấp bổ sung 01 xe công vụ) lên tổng số 10 lao động hợp đồng 
68 tăng 01 so với năm 2021. 

(Nội dung chi tiết theo các biểu đính kèm) 

Trên đây là kế hoạch biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị 
định 68 trong các cơ quan hành chính năm 2022 của UBND huyện Hữu Lũng, đề 
nghị Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn xem xét, thầm định theo quy định./. 
 

 

 Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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