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NGHỊ QUYẾT 

Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong cơ quan hành 
chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 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; Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 
10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và số 
lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của 
Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 
31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính 
sách tinh giản biên chế; Nghị đinh số 143/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 
2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 
20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị 
định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 
2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Xét Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong cơ 
quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 
2022; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến 
thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm 
việc trong cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 
tỉnh năm 2022 như sau:
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1. Tổng số biên chế công chức trong cơ quan hành chính nhà nước: 1.858 
chỉ tiêu. Trong đó:

- Biên chế giao cho các sở, ban, ngành tỉnh: 928 chỉ tiêu.
- Biên chế giao cho Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 930 

chỉ tiêu.
(Chi tiết Phụ lục 01 kèm theo)

2. Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh: 
32.554 chỉ tiêu. Trong đó:

- Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo: 28.595 chỉ tiêu;
- Sự nghiệp Y tế: 2.777 chỉ tiêu;
- Sự nghiệp Văn hoá - Thể thao: 265 chỉ tiêu;
- Sự nghiệp khác: 917 chỉ tiêu.

(Chi tiết Phụ lục 02 kèm theo)
3. Tổng số lượng người làm việc trong các tổ chức hội có tính chất đặc 

thù: 102 chỉ tiêu (để theo dõi, quản lý theo quy định).
(Chi tiết Phụ lục 03 kèm theo)

Điều 2. Một số giải pháp thực hiện
1. Tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, phổ biến và thực hiện tốt Nghị 

quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 
số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XII, các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính 
phủ, các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước liên quan đến tinh giản 
biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đổi mới sắp xếp tổ 
chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

2. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức lại các 
cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và 
Nghi định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.

3. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công 
theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 về thành lập, tổ 
chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, khuyến khích đẩy mạnh việc chuyển 
đổi đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ, việc thực hiện cơ chế tự chủ tài 
chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 
tháng 6 năm 2021 của Chính phủ.

4. Tăng cường công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông 
tin trong cải cách hành chính, đơn giản đến mức tối đa các thủ tục hành chính 
liên quan, chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc; nâng cao dịch vụ công mức 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-107-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-24-2014-nd-cp-500cc.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-108-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-to-chuc-cac-co-quan-chuyen-mon-quan-thi-xa-53c30.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-120-2020-nd-cp-thanh-lap-to-chuc-lai-giai-the-don-vi-su-nghiep-cong-lap-5c9dd.html
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độ 3 và 4 để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Đẩy mạnh công tác 
kiểm tra, thanh tra việc chấp hành công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính và việc 
thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
trong cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa 
bàn tỉnh.

5. Tập trung điều chỉnh, phê duyệt đề án vị trí việc làm trong cơ quan 
hành chính, đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 
6 năm 2020 và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của 
Chính phủ, trên cơ sở danh mục khung vị trí việc làm theo hướng dẫn của Bộ 
Nội vụ, Bộ quản lý chuyên ngành.

6. Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: 
chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, thực hiện tốt công tác 
tuyển dụng công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 
thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, 
Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2021./.

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ; (để b/c)
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 
- Đoàn ĐBHQH tỉnh; 
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH và 
HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Hải Dương, Trang TTĐT ĐĐBQH và HĐND tỉnh, 
Trung tâm CNTT - VP UBND tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Thăng 

 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-62-2020-nd-cp-vi-tri-viec-lam-cong-chuc-6c66d.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-106-2020-nd-cp-vi-tri-viec-lam-so-luong-nguoi-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap-51a2e.html
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