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KẾ HOẠCH 

Biên chế công chức và hợp đồng lao động 68  

của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2023 

 

 Thực hiện Công văn số 365/SNV-TCBC ngày 06/4/2022 của Sở Nội vụ 

về việc xây dựng kế hoạch biên chế công chức và hợp đồng lao động 68 trong 

các cơ quan hành chính năm 2023; 

 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch biên chế công 

chức và hợp đồng lao động 68 năm 2023 như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT, CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH 

1. Sự cần thiết 

Căn cứ tại Khoản 2, Điều 4, Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 

01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức: 

“2. Căn cứ xác định biên chế công chức 

a) Vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm. 

b) Mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng 

dụng công nghệ thông tin.” 

2. Căn cứ  

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 4, Nghị định số 62/2020/NĐ-

CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức. 

II. VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC VÀ HỢP 

ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 

NĂM 2022  

1. Về biên chế công chức  

- Số biên chế công chức được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2022 là 

46 biên chế.  

- Số công chức có mặt tại thời điểm ngày 31/3/2022 là 46 biên chế; số 

chưa sử dụng là 0 biên chế.  

- Kế hoạch tuyển dụng công chức của các cơ quan, tổ chức hành chính 

năm 2022 là 0 người.  

- Dự kiến số công chức giảm trong năm 2022 là 01 người, trong đó:  
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+ Số công chức dự kiến nghỉ hưu đúng tuổi theo quy định của pháp luật 

về bảo hiểm xã hội trong năm 2022 là 01 người1.  

+ Số công chức dự kiến thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong năm 

2022 là 0 người.  

2. Hợp đồng lao động 68 

- Số hợp đồng lao động 68 được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2022 là 

06 người.  

- Số hợp đồng lao động 68 có mặt tại thời điểm ngày 31/3/2022 là 06 

người; số chưa sử dụng là 0 người.  

- Dự kiến số hợp đồng lao động giảm trong năm 2022 là 0 người.  

3. Đánh giá việc giao và sử dụng biên chế, hợp đồng lao động 68 tại 

thời điểm 31/3/2022 

Việc giao và sử dụng biên chế, hợp đồng lao động 68 hiện nay là phù hợp 

với nhu cầu thực tế của Sở. 

Hiện nay, Sở đang thực hiện 06/06 hợp đồng lao động 68 theo quy định 

hiện hành, góp phần thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao của Sở. 

III. KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC VÀ HỢP ĐỒNG LAO 

ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2023  

1. Biên chế công chức  

- Kế hoạch biên chế công chức năm 2023 là 46 biên chế; tăng, giảm so 

với năm 2022 là 0 biên chế.  

2. Hợp đồng lao động  

- Kế hoạch hợp đồng lao động năm 2023 là 06 người; tăng, giảm so với 

năm 2022 là 0 người.  

3. Giải pháp thực hiện kế hoạch biên chế công chức, hợp đồng lao 

động 68 sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh giao biên chế, chỉ tiêu, dự kiến 

nguồn công chức bổ sung, thay thế, thực hiện chính sách tinh giản biên chế 

và dự toán kinh phí thực hiện 

a) Giải pháp thực hiện kế hoạch biên chế sau khi được cấp có thẩm quyền 

giao: 

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy nhân lực trong ngành, bổ sung biên 

chế công chức của ngành nhằm nâng cao chất lượng quản lý và hoạt động sự 

nghiệp trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.  

- Bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với công việc, ngành 

nghề đào tạo. 

                                           
1 Bà Hà Thị Hải Yến, nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội tháng 12 năm 2022 
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- Quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực 

chuyên môn cho cán bộ công chức trong ngành nhằm đáp ứng tốt nhu cầu công 

việc. 

b) Dự kiến nguồn công chức bổ sung, thay thế khi có sự thay đổi về biên 

chế và hợp đồng lao động; 

- Nguồn bổ sung:  

+ Đối với công chức: thi tuyển công chức hoặc tiếp nhận qua điều động. 

+ Đối với hợp đồng lao động 68: ký hợp đồng lao động 68. 

(Có biểu phụ lục IB, IIB chi tiết kèm theo) 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực lao động việc làm, người có công và xã hội; và thực 

hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý giáo dục các đối tượng xã hội. Do 

khối lượng công việc đặt ra ngày càng nhiều, một số loại hình công việc có tính 

chất đặc thù, phức tạp.  

Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2023 

phù hợp để Ngành thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh về lĩnh 

vực lao động người có công và xã hội. 

Trên đây là Kế hoạch biên chế công chức và hợp đồng lao động 68 trong 

cơ quan, tổ chức hành chính năm 2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;  

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- CVP; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đàm Văn Chính 
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