
 

 

 

              TỜ TRÌNH 

Về việc giao số biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 

68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính 

nhà nước; Phê duyệt số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định 

68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

và hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021 

 

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang 

Căn cứ Quyết định số 748/QĐ-BNV ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Bộ 

Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021;  

Căn cứ Công văn số 4136/BNV-TCBC ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Bộ 

Nội vụ về việc số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập của tỉnh An Giang năm 2021; 

Căn cứ Công văn số 6498/BNV-TCBC ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Bộ 

Nội vụ về việc hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ 

quan, tổ chức hành chính của tỉnh An Giang năm 2020 và năm 2021; 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét việc giao 

số biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, 

Nghị định 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước; Phê duyệt số 

lượng người làm việc, số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, 

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính 

chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Giao số biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính 

nhà nước năm 2021 

a) Số biên chế công chức: Phân bổ chi tiết cho các cơ quan hành chính với 

tổng số là 2.425 biên chế, giảm 31 biên chế so với năm 2020 (2.456 biên chế) 

theo Văn bản số 748/QĐ-BNV ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Bộ Nội vụ. 

b) Số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số   

161/2018/NĐ-CP: Phân bổ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương với tổng số 195 

người, giảm 09 người theo Văn bản số 6498/BNV-TCBC ngày 24 tháng 12 năm 

2019 của Bộ Nội vụ. 
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2. Phê duyệt số lượng người làm việc (biên chế viên chức) và hợp đồng lao 

động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các 

đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 theo Văn bản số 4136/BNV-TCBC ngày 

12 tháng 8 năm 2020 của Bộ Nội vụ 

Phân bổ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở số lượng người làm 

việc và hợp đồng lao động được Bộ Nội vụ phê duyệt cho tỉnh An Giang năm 2021 

và tình hình thực tế quản lý, sử dụng biên chế viên chức, hợp đồng lao động theo 

Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đảm bảo theo lộ trình tinh giản biên chế; sắp xếp, tinh 

gọn bộ máy theo Nghị quyết số 19/NQ-TW trong các đơn vị sự nghiệp công lập. 

a) Số lượng người làm việc: Phê duyệt số biên chế viên chức là 33.756 

người, tăng 150 người so với năm 2020 (33.606 người), chủ yếu thuộc ngành 

giáo dục và đào tạo do tăng quy mô số học sinh năm học 2020 - 2021. 

b) Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP: Phê duyệt số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-

CP với tổng số là 1.516 người, giảm 58 người so với năm 2020 (1.576 người). 

3. Phê duyệt số lượng người làm việc trong các hội đặc thù (do địa 

phương quản lý) 

a) Số lượng người làm việc trong các Hội đặc thù: 231 người. 

b) Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 

161/2018/NĐ-CP: 01 người. 

                         (Đính kèm bảng thuyết minh và các bảng phụ lục) 

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

xem xét, thông qua./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Lưu: Phòng TH, VT. 
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