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KInh g'Lri: Doàn di biu Quôc hi tinh Lang Son y.
Ni v nhn duc kin nghj cUa c tn tinh Lang Son do Ban Dan
nguyen thuc Uy ban Thithng vti Quôc hi chuyên den tai Van bàn so
427/BDN ngày 18/12/2020 và Van phông ChInh phü chuyn dn tai Van bàn
s6 11038/VPCP-QHDP ngày 3 1/12/2020, nOi dung kin nghi nhu sau:
1. "Di ngh cp có thm quyn xem xét không c&t giãm 50% s biên ch
thirc hin tinh giàn biên ch và 50% nghi huu dung tui d bào dam djnh mi.'rc
nguôi lam vic theo quy djnh, dáp irng yêu c.0 nhim vi" (Câu s 17, Van
bàn s 427/BDN).
2. "Di nghj c.p Co th.m quyn giao dü s luqng ngu&i lam vic và hçp
dMig lao dng lam cong vic trong các co sO giáo dc cOng 1p trên dja bàn
tinh Lang Son theo Nghj djnh s 68/2000/ND-CP ngày 17/11/2000 cüa ChInh
phü v thIrC hin ch d hcp dng mt s loai cong vic trong Co quan hành
Chinh nhà rnthc, don vj s nghip và các van bàn quy djnh hin hành" (Câu s
37, Van bàn s 1 103 8/VPCP-QHDP).
B Ni vii trã 1i nhu sau:
1. V ni dung câu s 17
Ti Ngh.j quyt s 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 cUa B ChInh trj v tinh
giãn biên ch và co cu 1i di ngU can b, cong Ch't'rc, viên chüC (sau day gçi
t&t là Nghj quyt s 39-NQ/TW) dã chi dto: "Các Co quail, to chüc, don vj chi
tuyn dmg s6 Can b, cOng chuc, viên ChrC mài không qua 50% s biên Chê
can b, cOng chüc, viên chüc dã thirc hin tinh giãn biên ch và khOng qua 50%
s biên ch can b, cong chuc, viên chrc dã giãi quyêt Chê d nghi hizu ho.0
thOi vic theo quy djnh". Theo dO, Thu txng ChInh phü dã kr ban hành K
hoch cüa ChInh phu th%rc hin Nghj quyt s 39-NQ/TW (Quyt djnh sO
2218/QD-TTg ngày 10/12/2015), trong do dã chi dao: "Hang nàm, giàm 50%
s biên ch thuc din tinh giãn và giàm 50% biên chê can bO, cong ch(rc, viên
chuc nghi huti dung tui hoc thôi vic theo quy djnh trong các Co quan hành
chInh nhà nuàc, don vj si nghip cong i.p tir Trung ucing dn dja phizcing". Do
do, d nghj Doàn d.i biu Quc hOi tinh Ltng Son có r kin di vâi Uy ban
nhân dan tinh thçrc hin chi dao cUa Bô ChInh tn và cüa ChInh phü nêu trên.

2. V ni dung câu s6 37
a) V s hrçng ngixi lam vic
Can cü d nghj cüa Uy ban nhân dan tinh Lang Sn
tai Van bàn s6
300/LJBND-Vx ngày 04/8/2020 v s trtthng, lop, h9c sinh và s hr?ng ngizO'i
lam vic trong các cc sâ giáo diic mm non, ph thông cong lip, B Ni vi dã
thng hçip chung theo báo cáo cüa các dja phrnimg trong cá nuâc báo cáo Thu
tiiâng ChInh phu (Van bàn s 6450/BNV-TCBC ngày 05/12/2020 v vic diu
chinh biên ch sir nghip ngành giáo diic). Tai Van bàn s 263/VPCP-TCCV
ngày 12/01/202 1 cüa Van phông Chinh phü v vic diu chinh biên ch sir
nghip ngành giáo diic, Thu tuOng ChInh phü dã cO 5i kin chi dao: "Giao B
Ni vii chü trI, pMi hçrp vâi Bô Giáo diic và Dào tao và Uy ban nhân dan các
tinh, thành pM trirc thuc Trung uong d xu,t giái pháp v biên ch sr nghip
ngành giáo diic dáp üng yeu cu cüa thirc tin, báo dam nguyen tc "Co h9c
sinh thI phãi có giáo viên dirng lOp".
Thirc hin chi dao cUa Thu Wang ChInh phü, trong thOi gian chira có quy
djnh mói, B Ni vçi d nghj Uy ban nhân dan tinh Lang Sm can cir vào s
hiçmg ngithi lam vic trong các don vj sir nghip cong 1p 11am 2021 dã ducc
Bô Ni vi thm djnh tai Van bàn s 4760/BNV-TCBC ngáy 11/9/2020 và djnh
mi'rc h9c sinh!lOp, giáo viênllOp tai các bc hoc theo quy djnh hin hành cüa Bô
Giáo diic và Dào tao d thirc hin k hçp dng lao dOng d& vOi các vj tn vic
lam là giáo viên con thiu theo dung quy djnh ti Ngh quyt s 102/NQ-CP
ngày 03/7/2020 cüa ChInh phü v giái pháp di vOi biên ch s11 nghip giáo diic
và y t và Van bàn s 5075/BNV-TCBC ngày 26/9/2020 cüa Bô Ni vi v vic
trin khai thirc hin Nghj quyt s 102/NQ-CP cüa Chinh phU nêu trên.
b) V hqp dng lao dng
Tai K& 1un s 17-KL/TW ngay 11/9/20 17 cüa B ChInh tn v tinh hinh
thi.rc hiên biên ch, tinh giàn biên ch cüa cac th chüc trong h th6ng chInh fri
nàm 2015-2016; miic tiêu, giái pháp giai don 2017-2021 dà chi do: Th1rc hin
bang duqc miic tiêu dn näm 2021 giãm It nht 10% so v&i biên ch giao nam
2015 cüa cã h tMng chInh tij (trong do bao gm cá hqp dng lao dng theo
Ng djnh s 68/2000/ND-CP cüa các cu quan, t chirc hành chinh và dcm vi 51r
nghip cong lap); kim soát ch.t chë vic phé duyt, thm djnh biên ch sii
nghip và vic thirc hin s hqp dng lao dng theo Nghj djnh s6 68/2000/NDCP cüa b, ngành, dja phuong. Theo do, Bô Ni vi.i dã có hn v hçip dng
lao dng theo Nghj djnh s 68/2000/ND-CP trong các don vj s1r nghip cOng
1p cua tinh Lang Son (Van bàn s 4760/BNV-TCBC ngày 11/9/2020). Do 4y,
d nghj Uy ban nhân dan tinh Lang Son thc hin hcrp dng lao dng theo Nghj
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djnh s 68/2000/ND-CP trong các dan vj sr nghip cong 1p theo ' kin cüa
B Ni vii tai Van bàn s 4760/BNV-TCBC nêu trên.
Trên day là trã 1i cüa B Ni vi di vài kin nghj cüa cr tn tinh Lang
San, xin gui tci Doàn dai biu Quc hi tinh Lang Scm d trã Ru ci:r tn.!.
Noinhn:
- Nhu trên;
- 1Jy ban Thung vi Quôc hi; '
I
- Ban Dan nguyen thuc Uy ban Thng vii Quôc hi;
- Trixmg Doàn DBQH tinh Lang San;
- Chü nhim Van phàng Quôc hi;
- B trithng, ChU thim Van phông ChInh phü;
- B truâng Lê Vinh Tan (dê b/c);
- Thr tru&ng Nguyen Duy Thäng;
- Lru: VT, VP (THTK), TTTT, TCBC(03b).
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