
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /KH-SCT Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Biên chế công chức và hợp đồng lao động 68  

của Sở Công Thương năm 2022 

 

I. SỰ CẦN THIẾT, CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH 

 Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về 

việc quản lý biên chế công chức;  

 Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy 

định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;  

 Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 

08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về việc quản lý biên chế công chức; 

 Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 

của Chính phủ quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;  

 Căn cứ Quyết định số 2047/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức 

hành chính của tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí 

việc làm của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn. 

II. VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC VÀ HỢP 

ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2021  

1. Về biên chế công chức  

- Số biên chế công chức được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2021 là 

41 biên chế.  

- Số công chức có mặt tại thời điểm ngày 31/3/2021 là 38 người; số chưa 

sử dụng là 03 biên chế.  

- Kế hoạch tuyển dụng công chức của các cơ quan, tổ chức hành chính 

năm 2021 là 02 người; tiếp nhận không qua thi tuyển là: 01 người.  

- Dự kiến số công chức giảm trong năm 2021 là 01 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 2021 là 01 người.  
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+ Số công chức dự kiến thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong 

năm 2021: Không.  

2. Hợp đồng lao động  

- Số hợp đồng lao động được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2021 là 

04 người.  

- Số lao động hợp đồng có mặt tại thời điểm ngày 31/3/2021 là 04 người; 

số chưa sử dụng: Không. 

- Dự kiến số lao động hợp đồng giảm trong năm 2021: Không.   

III. KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC VÀ HỢP ĐỒNG LAO 

ĐỘNG NĂM 2022 (Có biểu phụ lục kèm theo) 

1. Biên chế công chức  

- Kế hoạch biên chế công chức năm 2022 là 42 biên chế; tăng so với năm 

2021 là 01 biên chế.  

2. Hợp đồng lao động  

- Kế hoạch hợp đồng lao động năm 2022 là 05 người; tăng so với năm 

2021 là 01người.  

Trên đây là Kế hoạch biên chế công chức và hợp đồng lao động 68 năm 

2022 của Sở Công Thương./. 

  Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 

 

Nguyễn Đình Đại 
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