
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ NỘI VỤ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:        /HD-SNV Nam Định, ngày     tháng 5 năm 2022 

  

 

HƯỚNG DẪN 

Về việc xây dựng Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan,  

tổ chức hành chính của tỉnh Nam Định năm 2023 

 

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; 

Thực hiện Công văn số 1623/BNV-TCBC ngày 24/04/2022 của Bộ Nội vụ về 

việc xây dựng Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính 

năm 2023 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 246/UBND-VP8 ngày 

28/4/2022, Sở Nội vụ hướng dẫn các Sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố 

xây dựng Kế hoạch biên chế công chức năm 2023 như sau: 

I. VỀ NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Về quản lý, sử dụng biên chế công chức năm 2022 

Đề nghị các Sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố đánh giá kết quả đã 

đạt được trong việc quản lý, sử dụng biên chế công chức năm 2022; những tồn tại, 

hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục. 

Trong đó, tổng hợp, báo cáo một số nội dung sau: 

a) Số biên chế công chức được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2022 là … 

biên chế. 

b) Số công chức có mặt tại thời điểm ngày 31/02/2022 là … người; Số chưa 

sử dụng là … biên chế. 

c) Lý do chưa sử dụng hết biên chế được giao và kế hoạch sử dụng biên chế 

(nếu có). 

d) Dự kiến số công chức giảm trong năm 2022 là … người, trong đó: 

- Số công chức dự kiến nghỉ hưu đúng tuổi theo quy định của pháp luật về bảo 

hiểm xã hội trong năm 2022 là … người. 

- Số công chức dự kiến thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong năm 

2022 là … người. 

2. Về kế hoạch biên chế công chức năm 2023 

Việc xây dựng Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành 

chính phải trên cơ sở thực hiện chủ trương tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ 
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chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo tinh thần của Nghị quyết 

số 18-NQ/TW và phù hợp với quy định của Nghị định số 62/2020/NĐ-CP. Theo 

đó, đề nghị các sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo một số nội 

dung sau: 

a) Dự kiến sắp xếp tổ chức bộ máy (đến cấp phòng và tương đương) năm 

2023 theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP đối với khối sở và Nghị 

định số 108/2020/NĐ-CP đối với khối huyện, thành phố và các văn bản có liên 

quan. 

b) Dự kiến cơ cấu lại đội ngũ công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi 

quản lý năm 2023. 

c) Kế hoạch biên chế công chức năm 2023 là … biên chế, tăng/giảm so với 

năm 2022 là … biên chế. 

- Lý do tăng/giảm biên chế công chức so với năm 2022 (nêu rõ lý do, căn cứ 

pháp lý nếu đề xuất tăng biên chế) 

(Có Đề cương Kế hoạch và Phụ lục số IB, IIB kèm theo Hướng dẫn này) 

II. HỒ SƠ, THỜI HẠN GỬI KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC 

NĂM 2023 

1. Hồ sơ kế hoạch biên chế công chức năm 2023 

Hồ sơ kế hoạch biên chế công chức năm 2023 thực hiện theo quy định tại 

khoản 1 Điều 12 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP gồm: 

a) Văn bản đề nghị phê duyệt Kế hoạch biên chế công chức năm 2023; 

b) Kế hoạch biên chế công chức năm 2023 của cơ quan, tổ chức (có Đề cương 

Kế hoạch và Phụ lục IB, IIB đi kèm Hướng dẫn này) 

c) Bản sao các Văn bản của cơ quan có thẩm quyền quyết định giao hoặc phân 

bổ biên chế công chức năm 2022 cho các tổ chức, đơn vị trực thuộc. 

2. Thời hạn gửi Kế hoạch biên chế công chức năm 2023 

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố gửi Hồ sơ Kế hoạch biên chế 

công chức năm 2023 về Sở Nội vụ trước ngày 17/5/2022. Bản mềm đề nghị các 

cơ quan gửi về địa chỉ mail: Tcbm.snvnamdinh2021@gmail.com. 

Do thời gian gấp nên đề nghị các Sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố 

quan tâm gửi Hồ sơ kế hoạch biên chế đúng hạn để không làm ảnh hưởng đến Kế 

hoạch biên chế công chức chung của tỉnh gửi Bộ Nội vụ. Cơ quan, đơn vị không 

gửi Hồ sơ kế hoạch biên chế công chức năm 2023 theo đúng hạn và đúng nội dung 

của Hướng dẫn này thì Sở Nội vụ sẽ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định giao 
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biên chế công chức năm 2023 của cơ quan đó với tỷ lệ tinh giản biên chế cao hơn 

1% so với tỷ lệ tỉnh giản biên chế theo lộ trình quy định. 

Trên đây là hướng dẫn xây dựng Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ 

quan, tổ chức hành chính của tỉnh Nam Định năm 2023, trong quá trình thực hiện 

nếu có vướng mắc, đề nghị các Sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố phản 

ánh về Sở Nội vụ (qua phòng Tổ chức Bộ máy, số điện thoại 0907.200.886) để 

được hướng dẫn, giải đáp. 

Sở Nội vụ trân trọng cảm ơn./.  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo) ; 

- Các sở, ban, ngành ; 

- UBND các huyện, thành phố ; 

- Văn phòng Sở Nội vụ ; 

- Lưu : VT, TCBM. (HTC2b) 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Triệu Đức Hạnh 

 



 

  
  
  

ĐỀ CƯƠNG KẾ HOẠCH 

Biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước năm 2023  

của Sở, .. huyện …. 

 

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; 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 246/UBND-VP8 ngày 

28/4/2022 và Hướng dẫn số …./HD-SNV ngày /5/2022 của Sở Nội vụ về việc xây 

dựng Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh 

Nam Định năm 2023, Sở …, UBND huyện …. xây dựng Kế hoạch biên chế công 

chức năm 2023 của … như sau: 

1. Về quản lý, sử dụng biên chế công chức năm 2022 

Đề nghị các Sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố đánh giá kết quả đã 

đạt được trong việc quản lý, sử dụng biên chế công chức năm 2022; những tồn tại, 

hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục. 

Trong đó, tổng hợp, báo cáo một số nội dung sau: 

a) Số biên chế công chức được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2022 là … 

biên chế. 

b) Số công chức có mặt tại thời điểm ngày 31/02/2022 là … người; Số chưa 

sử dụng là … biên chế. 

c) Lý do chưa sử dụng hết biên chế được giao và kế hoạch sử dụng biên chế 

(nếu có). 

d) Dự kiến số công chức giảm trong năm 2022 là … người, trong đó: 

- Số công chức dự kiến nghỉ hưu đúng tuổi theo quy định của pháp luật về bảo 

hiểm xã hội trong năm 2022 là … người. 

- Số công chức dự kiến thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong năm 

2022 là … người. 

2. Về kế hoạch biên chế công chức năm 2023 

Việc xây dựng Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành 

chính phải trên cơ sở thực hiện chủ trương tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ 

chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo tinh thần của Nghị quyết 

số 18-NQ/TW và phù hợp với quy định của Nghị định số 62/2020/NĐ-CP. Theo 
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đó, đề nghị các sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo một số nội 

dung sau: 

a) Dự kiến sắp xếp tổ chức bộ máy (đến cấp phòng và tương đương) năm 

2023 theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP đối với khối sở và Nghị 

định số 108/2020/NĐ-CP đối với khối huyện, thành phố. 

b) Dự kiến cơ cấu lại đội ngũ công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi 

quản lý. 

c) Kế hoạch biên chế công chức năm 2023 là … biên chế, tăng/giảm so với 

năm 2022 là … biên chế. 

- Lý do tăng/giảm biên chế công chức so với năm 2022. 

(Chi tiết tại Phụ lục số IB, IIB kèm theo Hướng dẫn này) 

3. Hồ sơ kế hoạch biên chế công chức năm 2023  

Hồ sơ kế hoạch biên chế công chức năm 2023 của Sở … , UBND huyện … 

gồm: 

a) Văn bản số … đề nghị phê duyệt Kế hoạch biên chế công chức năm 2023; 

b) Kế hoạch số … về biên chế công chức năm 2023 của ……….. (gồm Kế 

hoạch và Phụ lục IB, IIB) 

c) Bản sao các Văn bản của cơ quan có thẩm quyền quyết định giao hoặc phân 

bổ biên chế công chức năm 2022 cho các tổ chức, đơn vị trực thuộc (Quyết định 

phân bổ biên chế của Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố …) 

Sở …/UBND huyện … trân trọng báo cáo./.  



SỞ BAN NGÀNH, UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ

PHỤ LỤC SỐ 1B
KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2023 TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-  ngày    /5/2022 của ……...)

Số
TT Loại hình tổ chức Số lượng tổ

chức

Biên chế được giao năm 2022 Có mặt đến 31/3/2022 Kế hoạch biên chế năm 2023
Tăng, giảm giữa kế hoạch BC

năm 2023  so với BC được giao
năm 2022

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Số biên
chế công

chức

Số HĐLĐ
theo NĐ
68 và NĐ

161

Công
chức

HĐLĐ
theo NĐ
68 và NĐ

161

Biên chế
công
chức

HĐLĐ
theo NĐ
68 và NĐ

161

Biên chế
công
chức

Số HĐLĐ
theo NĐ
68 và NĐ

161

1 2 3 4=5+6 5 6 7=8+9 8 9 10=11+12 11 12 13=14+15 14 15 16

Tổng cộng (A+B)

A CẤP TỈNH

1 Sở A

a Lãnh đạo sở

b Phòng 1

c Chi cục (nếu có) 1

Phòng thuộc Chi cục

2 Sở B

a Lãnh đạo sở

b Phòng 1

c Chi cục (nếu có) 1

Phòng thuộc Chi cục

n Các tổ chức khác có sử
dụng biên chế công
chứca Phòng 1

b Tổ chức khác 1

… …
B CẤP HUYỆN

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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1 Huyện A

a Lãnh đạo HĐND huyện
Bao gồm cả lãnh đạo
Hđnd và các Ban
(chuyên trách)

b Lãnh đạo UBND huyện

c Phòng 1

d Tổ chức khác 1

2 Huyện B

a Lãnh đạo HĐND huyện
Bao gồm cả lãnh đạo
Hđnd và các Ban
(chuyên trách)

b Lãnh đạo UBND huyện

c Phòng 1

d Tổ chức khác 1

NGƯỜI LẬP BIỂU ..., ngày…..tháng …..năm……...
(Ký tên) GIÁM ĐỐC SỞ, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN/ THÀNH PHỐ

(Ký tên, đóng dấu) 

Lưu ý: Năm 2022, tỉnh Nam Định không giao số chỉ tiêu HĐLĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi NĐ 161/2018/NĐ-CP) nên cột 6,15 ghi là 0.
Cột 9 và 12 vẫn thống kê bình thường.

Cột Số lượng tổ chức: Tính đến cấp phòng, chi cục và tương đương. Lãnh đạo đơn vị hoặc phòng thuộc Chi cục không tính. Mỗi 1 phòng ghi là 1.

Số
TT Loại hình tổ chức Số lượng tổ

chức

Biên chế được giao năm 2022 Có mặt đến 31/3/2022 Kế hoạch biên chế năm 2023
Tăng, giảm giữa kế hoạch BC

năm 2023  so với BC được giao
năm 2022

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Số biên
chế công

chức

Số HĐLĐ
theo NĐ
68 và NĐ

161

Công
chức

HĐLĐ
theo NĐ
68 và NĐ

161

Biên chế
công
chức

HĐLĐ
theo NĐ
68 và NĐ

161

Biên chế
công
chức

Số HĐLĐ
theo NĐ
68 và NĐ

161

1 2 3 4=5+6 5 6 7=8+9 8 9 10=11+12 11 12 13=14+15 14 15 16

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



SỞ BAN NGÀNH, UBND HUYỆN/THÀNH PHỐ

PHỤ LỤC 2B
THỐNG KÊ, TỔNG HỢP VIỆC SỬ DỤNG CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2022

(Kèm theo Kế hoạch số    /KH   ngày    tháng 5 năm 2022 của ….)

Số
TT Loại hình tổ chức Số lượng

tổ chức

Biên chế được giao năm 2021 Có mặt đến 31/12/2021 Biên chế chưa thực hiện năm 2021

Ghi chú
Tổng số

Chia ra

Tổng số Công chức

HĐLĐ
theo NĐ
68 và NĐ

161

Tổng số

Chia ra

Biên chế
công chức

HĐLĐ
theo NĐ 68
và NĐ 161

Công chức
HĐLĐ theo
NĐ 68 và
NĐ 161

1 2 3 4=5+6 5 6 7=8+9 8 9 10=11+12 11=5-8 12 13

Tổng cộng (A+B)

A CẤP TỈNH

1 Sở A

a Lãnh đạo sở

b Phòng 1

c Chi cục (nếu có) 1

Phòng thuộc Chi cục

2 Sở B

a Lãnh đạo sở

b Phòng 1

c Chi cục (nếu có) 1

Phòng thuộc Chi cục

…

n Các tổ chức khác có sử
dụng biên chế công chức

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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a Phòng

b Tổ chức khác

B CẤP HUYỆN

1 Huyện A

a Lãnh đạo HĐND huyện Bao gồm cả lãnh
đạo Hđnd và các
Ban (chuyên
trách)

b Lãnh đạo UBND huyện

c Phòng

d Tổ chức khác

2 Huyện B

a Lãnh đạo HĐND huyện Bao gồm cả lãnh
đạo Hđnd và các
Ban (chuyên
trách)

b Lãnh đạo UBND huyện

c Phòng

d Tổ chức khác

NGƯỜI LẬP BIỂU ..., ngày…..tháng …..năm……...
(Ký tên) GIÁM ĐỐC SỞ, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN/THÀNH PHỐ….

(Ký tên, đóng dấu) 

Lưu ý: Tỉnh Nam Định không giao chỉ tiêu HĐLĐ theo NĐ 68 (161) nên cột 6, 12 ghi 0. Cột 9 thống kê theo số hiện có mặt.

Số
TT Loại hình tổ chức Số lượng

tổ chức

Biên chế được giao năm 2021 Có mặt đến 31/12/2021 Biên chế chưa thực hiện năm 2021

Ghi chú
Tổng số

Chia ra

Tổng số Công chức

HĐLĐ
theo NĐ
68 và NĐ

161

Tổng số

Chia ra

Biên chế
công chức

HĐLĐ
theo NĐ 68
và NĐ 161

Công chức
HĐLĐ theo
NĐ 68 và
NĐ 161

1 2 3 4=5+6 5 6 7=8+9 8 9 10=11+12 11=5-8 12 13

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


