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BÁO CÁO 

Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc giao bổ sung số lượng người làm 

việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và 

đào tạo công lập thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố năm học 2022 - 2023 

  

Kính gửi:  Ban Pháp chế HĐND tỉnh Điện Biên. 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 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 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp 

công lập; 

Căn cứ Quyết định số 72-QĐ/TW, ngày 18 tháng 7 năm 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. 

 Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về chuẩn bị nội dung 

kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XV; Ngày 11/11/2022, Ban Văn hóa - Xã hội tổ 

chức họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc giao bổ sung số lượng người làm 

việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và 

đào tạo công lập thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm học 

2022 - 2023 trên cơ sở Tờ trình số 3674/TTr-UBND ngày 10/11/2022 của UBND 

tỉnh, ý kiến tham gia của thành viên Ban. Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo HĐND 

tỉnh nội dung thẩm tra như sau: 

 1. Sự phù hợp của dự thảo nghị quyết 

 Trên cơ sở Quyết định số 72-QĐ/TW, ngày 18 tháng 7 năm 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, ý kiến của Bộ Nội vụ về việc thực hiện bổ sung biên chế 

giáo viên công lập năm học 2022 - 2023 theo Quyết định của Bộ Chính trị tại văn 

bản số 3887/BNV-TCBC, ngày 12/8/2022, UBND tỉnh xây dựng và trình HĐND 

tỉnh xem xét, giao bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách 

nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập thuộc UBND các 
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huyện, thị xã, thành phố năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh là cần thiết, đảm 

bảo tính kịp thời trong việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của trung ương vừa 

đáp ứng yêu cầu thực tiễn của tỉnh.  

 2. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo nghị quyết 

 UBND tỉnh trình HĐND tỉnh giao bổ sung số lượng người làm việc hưởng 

lương từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công 

lập thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố năm học 2022 - 2023 trên địa bàn 

tỉnh là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh được quy định tại khoản 2, Điều 19 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và tại Điều 13, Nghị định 

106/2020/NĐ-CP, ngày 10/9/2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và 

số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

 3. Về nội dung của dự thảo Nghị quyết 

 - Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhất trí với nguyên tắc và cơ sở tính 

toán để giao bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà 

nước đối với từng bậc học của các địa phương trên cơ sở tính toán mức độ, nhu 

cầu bổ sung số lượng biên chế cho các địa phương đang thiếu như phương án của 

UBND tỉnh đề nghị tại tờ trình số 3674/TTr-UBND, ngày 10/11/2022 và biểu 

phụ lục kèm theo. 

 - Nội dung trong dự thảo nghị quyết thống nhất với tổng số biên chế đã 

được trung ương giao bổ sung cho tỉnh Điện Biên là 459 người đảm bảo đúng, đủ 

theo quy định của pháp luật. 

4. Về dự thảo Nghị quyết 

 (1). Dự thảo Nghị quyết được xây dựng đảm bảo các yêu cầu về thể thức 

và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định. 

 (2). Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh: 

 - Sau khi được HĐND tỉnh thông qua nghị quyết, UBND tỉnh chỉ đạo và tổ 

chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả số biên chế giáo viên được 

giao bổ sung theo quy định. Tiếp tục thực hiện nghiêm chính sách tinh giản biên 

chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan 

trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền giao. Tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quản lý, sử dụng biên chế của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương đã được HĐND tỉnh giao. 

 - Tiếp tục chỉ đạo các ngành tỉnh, địa phương rà soát cụ thể số lượng, cơ 

cấu giáo viên còn thiếu ở từng cấp học, môn học, báo cáo cấp có thẩm quyền để 

làm căn cứ đề xuất bổ sung biên chế giáo viên trong tổng biên chế giáo viên bổ 

sung còn thiếu đến năm 2026 theo Quyết định số 72-QĐ/TW, ngày 18/7/2022 

của Bộ Chính trị nhằm đảm bảo lộ trình, cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu thực tiễn 

của tỉnh. 

 Trên đây là Báo cáo phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc giao bổ 

sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước cho các đơn 
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vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập thuộc UBND các huyện, thị xã, thành 

phố năm học 2022 - 2023, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh gửi Ban Pháp chế 

HĐND tỉnh tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- - UBMTTQ Việt Nam tỉnh;  

- ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Các đ/c Ủy viên Ban VHXH; 

- VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; 

- Phòng Công tác HĐND; 

- Lưu: VT. 

 

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Lâm 
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