
  

 

TỈNH UỶ LẠNG SƠN 
* 

Số 38-TTr/TU 

 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Lạng Sơn, ngày 23 tháng 12 năm 2022 

 
TỜ TRÌNH 

Về việc đề xuất giao biên chế tỉnh Lạng Sơn năm 2023 

----- 

 
Kính gửi: Ban Tổ chức Trung ương 

 
Thực hiện Công văn số 4208-CV/BTCTW, ngày 04/10/2022 của Ban Tổ 

chức Trung ương về việc quản lý biên chế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã 

xây dựng kế hoạch quản lý biên chế trong hệ thống chính trị tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2022 - 2026 và kế hoạch sử dụng biên chế năm 2023.  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn kính trình Ban Tổ chức Trung ương giao 

biên chế năm 2023 tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Giao biên chế năm 2023 trong hệ thống chính trị tỉnh Lạng Sơn  

(1) Tổng biên chế của tỉnh năm 2023 (không bao gồm biên chế cán bộ, công 

chức cấp xã và biên chế Công đoàn tỉnh Lạng Sơn) là 24.373 biên chế (gồm 24.116 

biên chế tỉnh đăng ký sử dụng năm 2023 và 257 biên chế sự nghiệp giáo dục mầm 

non và phổ thông công lập được giao bổ sung năm học 2022 - 2023 của giai đoạn 

2022 - 2026 theo Quyết định số 49-QĐ/BTCTW, ngày 28/9/2022 của Ban Tổ chức 

Trung ương), trong đó:  

- Biên chế các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các 

tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lạng Sơn năm 2023 là 929 biên chế, trong đó: 850 cán 

bộ, công chức; 79 viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.  

- Biên chế chính quyền địa phương (gồm Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân) cấp tỉnh, cấp huyện; đơn vị sự nghiệp công lập, hội quần chúng được Đảng, 

Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2023 là 23.444 biên chế (gồm 23.187 biên chế tỉnh 

đăng ký sử dụng năm 2023 và 257 biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ 

thông công lập được giao bổ sung năm học 2022 - 2023 của giai đoạn 2022 - 2026 

theo Quyết định số 49-QĐ/BTCTW, ngày 28/9/2022 của Ban Tổ chức Trung 

ương), trong đó:  

+ 2.040 cán bộ, công chức.  

+ 21.404 viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.  

(2) Biên chế Công đoàn tỉnh: 68 biên chế. 
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2. Kiến nghị Ban Tổ chức Trung ương xem xét một số nội dung  

(1) Đề nghị xem xét bổ sung biên chế cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị 

sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2022 - 2026 do thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2016 - 2021 

vượt chỉ tiêu, cụ thể:  

- Biên chế các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các 

tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lạng Sơn được giao từ năm 2008 đến năm 2021 là 

1.153 biên chế.  

- Số biên chế các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và 

các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lạng Sơn năm 2021 (tại thời điểm ngày 

30/6/2021) là 1.028 biên chế, giảm 125 biên chế, bằng 10,84%, vượt 0,84% so với 

chỉ tiêu tinh giản giai đoạn 2016 - 2021 (giảm 10% biên chế).  

Tuy nhiên, quyết định giao biên chế của Ban Tổ chức Trung ương, số biên 

chế cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc 

và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lạng Sơn năm 2022 là 856 biên chế, đến năm 

2026 là 813 biên chế, giảm 43 biên chế, có nghĩa là đang tính giảm 5%. Do đó, đề 

nghị tinh giản biên chế cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022 - 

2026 là 4,16% số biên chế cán bộ, công chức giao năm 2022, tức là giảm 36 biên 

chế. Khi đó, số biên chế cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của 

Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 

2026 là 820 cán bộ, công chức (cao hơn 07 biên chế so với quyết định giao biên 

chế của Ban Tổ chức Trung ương).  

(2) Đề nghị xem xét, báo cáo cơ quan có thẩm quyền bổ sung số biên chế 

của Công đoàn tỉnh Lạng Sơn vào tổng số biên chế giao cho tỉnh Lạng Sơn, để 

Tỉnh ủy Lạng Sơn thực hiện giao biên chế cho các cơ quan các cơ quan, đơn vị sự 

nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lạng Sơn 

(bao gồm cả Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, cấp huyện) và quản lý biên chế thống 

nhất theo đúng quy định của Bộ Chính trị.  

(3) Đề nghị bổ sung 99 biên chế trong các tổ chức hội có tính chất đặc thù 

cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2022 - 2026. Lý do:   

Theo Khoản 2, Điều 1 của Quyết định số 132-QĐ/BTCTW, ngày 

28/9/2022 về biên chế của tỉnh Lạng Sơn năm 2022, biên chế chính quyền địa 

phương (gồm Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân) cấp tỉnh, cấp huyện; đơn 

vị sự nghiệp công lập, hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ là 

23.958 biên chế (gồm 2.066 cán bộ, công chức, 21.892 viên chức hưởng lương 

từ ngân sách nhà nước). 

Theo Quyết định số 49-QĐ/BTCTW, ngày 28/9/2022 về biên chế tỉnh Lạng 
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Sơn giai đoạn 2022 - 2026, biên chế biên chế chính quyền địa phương (gồm Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân) cấp tỉnh, cấp huyện; đơn vị sự nghiệp công 

lập, hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ là 21.666 biên chế (gồm 

1.963 cán bộ, công chức và 19.703 viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước - 

số biên chế này đã thực hiện tinh giản 5% biên chế cán bộ, công chức và 10% biên 

chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước). Tuy nhiên, số biên chế này chỉ 

bao gồm biên chế cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà 

nước, chưa có biên chế hội quần chúng có tính chất đặc thù cấp tỉnh. Từ năm 2017 

đến nay, Bộ Nội vụ không thẩm định số lượng người làm việc trong các tổ chức 

hội có tính chất đặc thù của tỉnh Lạng Sơn; để bảo đảm hoạt động của các tổ chức 

hội đặc thù cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ cấp ủy, chính quyền địa 

phương giao, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện giao 99 biên chế cho 

các tổ chức hội đặc thù cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Lạng Sơn.   

(4) Đề nghị xem xét giao bổ sung biên chế công chức cho 03 tổ chức hành 

chính là 75 biên chế (Thanh tra Giao thông vận tải: 34 biên chế; Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y: 27 biên chế; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh: 14 biên chế) tại 

thời điểm thành lập chưa được giao đủ biên chế công chức nên hiện đang sử dụng 

biên chế sự nghiệp. Bổ sung số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đảm bảo theo định mức, đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ.  

 (5) Đề nghị xem xét lộ trình cắt giảm biên chế các đơn vị sự nghiệp công 

lập (theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII) phù hợp với điều kiện từng tỉnh, không cào bằng, trong đó 

tính đến điều kiện các tỉnh miền núi, biên giới còn gặp nhiều khó khăn.  

 (6) Đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tham mưu cấp có thẩm quyền sớm ban 

hành danh mục vị trí việc làm các cơ quan trong hệ thống chính trị và hướng dẫn 

xây dựng vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập để có căn cứ xác định số lượng người làm việc hằng năm. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn kính trình Ban Tổ chức Trung ương 

xem xét. 

(Có Kế hoạch quản lý biên chế trong hệ thống chính trị tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2022 - 2026 gửi kèm theo). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Vụ Tổ chức - Điều lệ  

Ban Tổ chức Trung ương, 

- Thường trực Tỉnh ủy,  

- Ban cán sự đảng UBND tỉnh, 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ  

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC  

 

 
 

 

 

 

Hoàng Văn Nghiệm 
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