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BÁO CÁO 

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, 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: Hội đồng nhân dân 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.  

Thực hiện Thông báo số 206/TB-TTHĐND, ngày 31/10/2022 của 

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

tỉnh Khóa XV. Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết phê duyệt 

điều chỉnh, 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 cơ sở Tờ trình số 3674 /TTr-

UBND, ngày 10 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh, ý kiến tham gia của các 

thành viên Ban. Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra như sau: 

 1. Sự phù hợp của nội dung dự thảo Nghị quyết  

 Tại Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về việc số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập; số lượng người làm việc cho các hội có tính chất đặc thù; thống nhất số 

lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 

năm 2000 của Chính phủ cho các cơ quan, đơn vị năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên. HĐND tỉnh đã giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân 

sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi 

thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh 

phí chi thường xuyên là 19.641 người trong đó giao sự nghiệp giáo dục và đào tạo 

cấp huyện là 13.377 và giao cho sự nghiệp giáo dục thị xã Mường Lay là 320 

người làm việc. Tuy nhiên, căn cứ hiện trạng bố trí, sử dụng, hiệu quả sử dụng 
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biên chế của thị xã Mường Lay và nguồn nhân lực giáo viên các địa phương (có 

tỷ lệ giáo viên/lớp rất thấp so với định mức quy định) để thực hiện điều chỉnh 

giảm 12 người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước tại các đơn vị sự 

nghiệp giáo dục và đào tạo công lập thuộc UBND thị xã Mường Lay năm học 

2022 - 2023 để giao bổ sung cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công 

lập thuộc UBND các huyện, thành phố năm học 2022-2023 (các địa phương có tỷ 

lệ giáo viên/lớp thấp so với định mức quy định). 

  Ngày 18/7/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 72-QĐ/TW về 

biên chế các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị- xã hội ở trung 

ương và các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 

2022-2026. Theo đó, tại khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 72-QĐ/TW (phụ lục 

4) tạm giao bổ sung cho tỉnh Điện Biên là 459 biên chế sự nghiệp giáo dục mầm 

non và phổ thông công lập năm học 2022-2023. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đã ban 

hành Văn bản số 3887/BNV-TCBC ngày 12/8/2022 về việc thực hiện bổ sung 

biên chế giáo viên công lập năm học 2022 - 2023 theo Quyết định số 72-QĐ/TW 

của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Quyết định số 2666-

QĐ/TU ngày 10/11/2022 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.  

 Do vậy, tại kỳ họp này, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, 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 là cần thiết, phù 

hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

2. Tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất 

- Việc ban hành nghị quyết 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; Điều 9, Điều 13 và Điều 14 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 

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

- 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. 

3. Nội dung của dự thảo nghị quyết 

 (1). Ban cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo nghị quyết. Nội dung dự thảo 

nghị quyết thống nhất với tổng số biên chế đã được Trung ương giao bổ sung và đ 

cho tỉnh Điện Biên là 459 người và số điều chuyển số lượng 12 người từ thị xã 

Mường Lay.  

(2). Ban pháp chế  đề nghị UBND tỉnh một số nội dung sau:  

 - Tên nghị quyết, đề nghị:  

 + Thay cụm từ “về việc giao” bằng cụm từ “Phê duyệt”. 

 + Bổ sung cụm từ “ điều chỉnh, bổ sung” sau cụm từ “ Phê duyệt” 
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 Hoàn chỉnh tên Nghị quyết là: “Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, 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” 

 - Phần căn cứ đề nghị bổ sung: Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 09 tháng 

12 năm 2021 của HĐND tỉnh Điện Biên về số lượng người làm việc trong các 

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

cho các hội có tính chất đặc thù; thống nhất số lượng hợp đồng lao động theo nghị 

định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ cho các cơ quan, đơn vị năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên. 

 - Điều 1, điều chỉnh lại như sau: 

 “Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ 

ngân sách Nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập thuộc 

UBND các huyện, thị xã, thành phố năm học 2022 – 2023 

 1. Điều chỉnh giảm 12 người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước 

tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập thuộc UBND thị xã Mường 

Lay năm học 2022 - 2023 để giao bổ sung cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và 

đào tạo công lập thuộc UBND 09 huyện, thành phố năm học 2022-2023. 

  2. Bổ sung 459 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, thành 

phố năm học 2022 - 2023 tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau: 

 - Mầm non: 376 người làm việc; 

 - Tiểu học: 66 người làm việc; 

 - Trung học cơ sở: 17 người làm việc. 

                           (Có phụ lục kèm theo)”. 

  - Đề nghị chuyển Điều 2 thành Điều 3. Hiệu lực thi hành. 

 - Phần biểu: 

 +  Tại cột số (4): Đề nghị bổ sung cụm từ “ điều chỉnh” vào trước cụm từ 

“và bổ sung”. 

 + Cột số (5) đề nghị điều chỉnh lại như sau: “ Số lượng người làm việc 

sau khi điều chỉnh, bổ sung năm 2022”  

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

 Trên cơ sở giải trình của UBND tỉnh, ý kiến thảo luận của các vị đại biểu 

tại phiên họp thẩm tra, UBND tỉnh đã thống nhất, tiếp thu và bổ sung vào dự thảo 

nghị quyết như đề nghị của Ban tại (-) thứ 1, 2,3,4,5 của khoản 2, mục 3 của Báo cáo, 

Ban Pháp chế nhất trí với nội dung dự thảo nghị quyết.  

  Sau khi Nghị quyết được ban hành, trên cơ sở số lượng biên chế được giao 

bổ sung, đề nghị 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.  
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  Trên đây là Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh,  

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. 

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

 

Nơi nhận: 
- TT. HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ VN tỉnh; 

- ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;  

- VP Đoàn ĐBQH& HĐND tỉnh; 

- Phòng Công tác HĐND; 

- Lưu: VT. 

 

 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 
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