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BÁO CÁO  

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc Quyết định biên chế công chức trong 

các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện 

 trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022.  

 

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; Luật Hoạt động Giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; 

Căn cứ 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 01/6/2020 của Chính phủ về vị 

trí việc làm và biên chế công chức;  

Căn cứ Quyết định số 1024/QĐ-BNV ngày 30/9/2021 của Bộ Nội vụ Về 

việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước 

của tỉnh Điên Biên năm 2022. 

Thực hiện Thông báo số 227/TB-HĐND ngày 05/11/2021 của Thường 

trực HĐND tỉnh, phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh 

Khóa XV. Ban Pháp chế chủ trì, phối hợp với Ban Văn hóa - Xã hội HĐND 

tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc Quyết định biên chế công chức trong 

các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022; trên cơ sở Tờ trình số 4057/TTr-UBND, 

ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh. Kết quả thẩm tra như sau: 

 1.  Sự phù hợp của dự thảo nghị quyết  

 Trên cơ sở Quyết định số 1024/QĐ-BNV ngày 30/9/2021 của Bộ Nội 

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

Nhà nước của tỉnh Điện Biên năm 2022 UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem 

xét, Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022 là cần 

thiết, phù hợp với yêu cầu sử dụng biên chế của các cơ quan tô chức hành 

chính các cấp trên địa bàn tỉnh. 

2. Tính hợp hiến, tính hợp pháp  

Việc ban hành Nghị quyết Quyết định biên chế công chức trong các cơ 

quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trên địa 
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bàn tỉnh Điện Biên năm 2022 là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh được quy 

định tại điểm đ, khoản 2, Điều 19, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 

2015; khoản 5, Điều 66 Luật cán bộ, công chức; Điều 15, Nghị định 

62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 về vị trí việc làm và biên chế công chức.  

3. Dự thảo Nghị quyết 

3.1. Về nội dung:  

(1) Đối với nội dung giao biên chế công chức trong các cơ quan của 

HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022: 

Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh giao biên chế công 

chức năm 2022 cho các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, cấp huyện năm 2022 là: 2.064 biên chế, giữ nguyên như giao năm 2021. 

Ban Pháp chế nhất trí với đề nghị của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 

quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND cấp 

tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022 là: 2.064 biên chế (theo 

Phụ lục kèm theo Tờ trình của UBND tỉnh), trong đó:  

 - Biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh: 1.154 người. 

 - Biên chế trong các cơ quan cấp huyện: 910 người. 

(2) Đối với phần biểu số liệu chi tiết: Đề nghị tách biên chế công chức  

của Đoàn Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh trong tổng số 40 biên chế công chức hiện có của Văn phòng 

(cho phù hợp với Khoản 6, Điều 3, Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 

ngày 18/9/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)  Cụ thể đề nghị ghi rõ tại 

Phần A, mục 4. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh như sau: 

- “4. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 

       - Đại biểu Quốc hội chuyên trách và đại biểu HĐND hoạt động chuyên 

trách: 11 

       - Công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: 29”.  

3.2. Về thể thức  

 Đề nghị điều chỉnh Điều 2 chuyển thành Điều 3: Hiệu lực thi hành. 

4. Những nội dung thống nhất và ý kiến khác nhau 

 Trên cơ sở giải trình của UBND tỉnh đối với nội dung: Làm rõ tổng số cơ 

quan, tổ chức, đơn vị hành chính trong tỉnh đã được phê duyệt đề án vị trí việc 

làm, để làm cơ sở xác định số biên chế được giao? số chưa được phê duyệt? 

nguyên nhân? Đánh giá, bổ sung kết quả tinh giản biên chế năm 2021 theo yêu 

cầu của Ban tại phiên họp thẩm tra ngày 04/12/2021; UBND tỉnh đã giải trình, 

tiếp thu, chỉnh sửa. Ban Pháp chế nhất trí với dự thảo nghị quyết. 
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  Trên đây là báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc Quyết định biên 

chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022. 

Ban Pháp chế kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 

   - TT. Tỉnh ủy (b/c); 

   - TT.HĐND tỉnh (b/c); 

   - UBND tỉnh; 

   - UBMTTQVN tỉnh; 

   - Các Ban HĐND tỉnh; 

   - Đại biểu Quốc hội;  

   - Đại biểu HĐND tỉnh; 

   - LĐ VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

  - Lưu VT, CVPC. 
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