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ĐỀ ÁN  

Quản lý biên chế công chức giai đoạn 2023 - 2026 

 

A. PHẦN MỞ ĐẦU 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH ĐỀ ÁN 

Ban Dân tộc tỉnh Sơn La được thành lập tại Quyết định số 95/2004/QĐ-

UBND ngày 13/8/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La. Trong những năm qua, 

tập thể cán bộ công chức của Ban đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được 

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao, phát huy tốt vai trò tham mưu giúp UBND tỉnh quản 

lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.  

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kết luận số 473-KL/TU ngày 

11/02/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về nguyên tắc, tiêu chí sắp xếp, kiện toàn 

tổ chức bộ máy bên trong hệ thống chính trị. 

Để đảm bảo thực hiện tốt các quy hoạch phát triển của ngành, ngoài các 

yếu tố khác thì vấn đề nguồn lực và con người có một vai trò rất quan trọng trong 

việc thực hiện mục tiêu trên. 

Do vậy việc xây dựng Đề án Quản lý biên chế công chức là hết sức cần thiết 

để từng bước đáp ứng yêu cầu và hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao, 

cũng như cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn 

vị. Gắn tinh giản biên chế với kiện toàn, đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách chế 

độ tiền lương, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. 

 II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

- Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức (2019).  

- Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tỉnh giản 

biên chế và tiếp tục cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương 

(khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 

chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 

25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng 

và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính 

sách tinh giản biên chế. 
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- Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính 

phủ về chính sách tinh giản biên chế. 

- Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản và 

cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

- Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên 

chế của hệ thống chính trị. 

- Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu 

quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026; 

- Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về biên chế các 

cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các tỉnh 

ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022 - 2026. 

- Quyết định số 30-QĐ/BTCTW ngày 28/9/2022 của Ban Tổ chức Trung 

ương về biên chế của tỉnh Sơn La giai đoạn 2022 – 2026; Quyết định số 114- 

QĐ/BTCTW ngày  28/9/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về biên chế của tỉnh 

Sơn La năm 2022. 

III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI CỦA ĐỀ ÁN 

1. Đối tượng 

Cán bộ, công chức và người lao động cơ quan Ban dân tộc tỉnh. 

2. Phạm vi 

Thực hiện quản lý biên chế theo nguyên tắc, nội dung Quy định 70-QĐ/TW 

ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế. 

IV. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN 

1. Mục tiêu chung 

- Đánh giá đúng thực trạng, tình hình biên chế của cơ quan Ban Dân tộc tỉnh;   

các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 

2023-2026. 

- Nghiên cứu đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quản lý biên chế các cơ 

quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương, giai đoạn 2023-2026. 

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý biên chế của cơ quan Ban Dân tộc tỉnh 

giai đoạn 2023-2026. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Thực hiện tinh giản theo đúng Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của 

Bộ Chính trị.  
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- Tiếp tục thực hiện giảm số biên chế công chức, cộng dồn thực hiện trong 

giai đoạn 2023 - 2026 là 5%, tương ứng với 01 biên chế. 

 

B. NỘI DUNG ĐỀ ÁN 

 I. THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH BIÊN CHẾ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN 

VỊ  GIAI ĐOẠN 2015 – 2021 

1. Công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức giai đoạn 2015-2021 

Biên chế công chức được giao tại 

Quyết định của UBND tỉnh 

Số lượng người làm việc được giao theo 

Quyết định của UBND tỉnh theo từng năm 

Năm  2015: 21 biên chế Năm  2015: 04 biên chế 

Năm  2016: 21biên chế Năm  2016: 04 biên chế 

Năm  2017: 21 biên chế Năm  2017: 03 biên chế 

Năm  2018: 21 biên chế Năm  2018: 03 biên chế 

Năm  2019: 20 biên chế Không  

Năm  2020: 20 biên chế Không  

Năm  2021: 21 biên chế Không  

  2. Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức  

-  Kết quả sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và thực hiện tinh giản biên 

chế giai đoạn 2015-2021: Giảm về đầu mối, giảm 02 phòng chuyên môn (Giải thể 

2 phòng Tuyên truyền & địa bàn; Phòng Kế hoạch tổng hợp) 

- Kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 

108/2020/NĐ-CP giai đoạn 2015-2021: Giảm 01 biên chế công chức; Giảm 2 

HĐ68 (01 tạp vụ, 01 lái xe). 

- Giảm được 5 lãnh đạo: 02 Phó Trưởng Ban, 02 Trưởng phòng; 01 phó 

phòng    

- Thống kê số lượng đội ngũ công chức tại thời điểm 30/11/2022: 

+ Biên chế công chức đang thực hiện là:  21/21. 

+ Biên chế chưa thực hiện: không;  

+ Số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước là:  21/21. 

+ Chưa thực hiện: không  

+ Số lượng người làm việc tại các hội đặc thù: không có 

- Thống kê số lượng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu, nghỉ tinh giản biên 

chế giai đoạn 2023-2026: 01 biên chế. 
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II. PHƯƠNG ÁN GIAO, QUẢN LÝ BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC, SỐ LƯỢNG 

NGƯỜI LÀM VIỆC GIAI ĐOẠN 2023-2026 

1. Phương án quản lý biên chế công chức giai đoạn 2023-2026 

1.1. Số lượng biên chế công chức đến năm 2026 

- Tổng số biên chế công chức năm 2022: 21 biên chế 

- Đến năm 2026, giảm tối thiểu 5 % biên chế công chức, tương ứng 01 người. 

(giảm vào năm 2025). 

1.2. Nguyên tắc, phương án và lộ trình thực hiện 

a. Nguyên tắc chung 

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo tại Kết luận số 28-KL/TW, Kết luận số 40-

KL/TW, Quy định số 70-QĐ/TW, Quyết định số 72-QĐ/TW của Bộ Chính trị và 

Quyết định số 114-QĐ/BTCTW, Quyết định số 30-QĐ/BTCTW của Ban Tổ chức 

Trung ương. Tiếp tục giảm biên chế đối với các cơ quan, đơn vị chưa hoàn thành 

mục tiêu theo Nghị quyết số 39-NQ/TW: giai đoạn 2023-2026 không tăng biên chế 

và thực hiện giảm tối thiểu 5% biên chế công chức, đến năm 2026, tổng biên 

chế công chức là 20 người, giảm 01 biên chế công chức. 

- Căn cứ thực trạng công tác quản lý, sử dụng biên chế năm 2022; chức năng, 

nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; yêu cầu về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực 

công tác dân tộc và kết quả phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Sơn La.  

- Bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công 

chức với sử dụng và quản lý biên chế công chức; bảo đảm tính khoa học, khách quan, 

công khai, minh bạch, dân chủ và phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị. 
Gắn tinh giản biên chế với kiện toàn, đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách chế độ 

tiền lương, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. 

- Việc điều chỉnh giảm biên chế được thực hiện đồng bộ theo từng năm, trên 

cơ sở biên chế thực tế hiện có tại đơn vị, không gây ảnh hưởng đến quyền lợi, chế 

độ, chính sách của đội ngũ cán bộ, công chức đang thực hiện nhiệm vụ và không ảnh 

hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.  

b) Phương án và lộ trình thực hiện 

Lộ trình biên chế các năm báo cáo kế hoạch sử dụng biên chế: 

+ Năm 2023, giao 21 biên chế, giảm 0 biên chế. 

+ Năm 2024, giao 21 biên chế, giảm 0 biên chế. 

+ Năm 2025, giao 20 biên chế, giảm 01 biên chế. 

+ Năm 2026, giao 20 biên chế, giảm 0 biên chế. 

 (có phụ lục số 01 kèm theo) 

2. Phương án quản lý biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công 

lập chưa đảm bảo chi thường xuyên, các tổ chức hội đặc thù giai đoạn 2023-

2026: không có 
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III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định, kết luận của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước về quản lý biên chế công chức, viên chức giai đoạn 2022-2026,   

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện, quán triệt Kế hoạch quản lý, sử dụng biên 

chế công chức, viên chức năm 2023, giai đoạn 2023-2026, đến năm 2026 phải giảm 

tối thiểu 5% biên chế công chức so với năm 2022.   

3. Tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công 

chức phù hợp, đáp ứng yêu cầu, chức năng nhiệm vụ được giao. 

4. Hằng năm, xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện tốt chính sách tinh 

giản biên chế. 

5. Đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định 

130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ 

quan nhà nước. 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Chi bộ chỉ đạo triển khai thực hiện, tổ chức quán triệt quan điểm, tư 

tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về Đề án Quản lý biên chế công 

chức, số lượng người làm việc giai đoạn 2023 - 2026. Xác định rõ những việc cần 

làm ngay, những việc phải làm theo lộ trình, phân công cụ thể và thường xuyên 

kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án. 

2. Lãnh đạo ban chỉ đạo Phòng Tổng hợp - Hành chính chủ trì, tham mưu 

xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện khi đề án được phê duyệt. Theo dõi, kiểm 

tra, đôn đốc triển khai và thực hiện báo cáo theo quy định. 

 3. Toàn thể cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn chủ trương của Đảng, 

chấp hành nghiêm túc sự phân công điều động khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ 

máy, biên chế tại cơ quan, đơn vị. 

Trên đây là Đề án “Quản lý biên chế công chức giai đoạn 2023 – 2026 “ của 

Ban Dân tộc tỉnh./. 

Nơi nhận:    
- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng; 

- Trang TTĐT của Ban; 

- Lưu: VT. (THHC). 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

Đinh Trung Dũng 
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