
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:          /UBND-NC 

V/v đề nghị thẩm định nhu cầu số 

lượng người làm việc trong các đơn 

vị sự nghiệp giáo dục đào tạo và sự 

nghiệp y tế  

Lạng Sơn, ngày        tháng 4  năm 2020 

 
Kính gửi:  

 - Bộ Y tế; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 
 

 

Thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ 

quy định về vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập và Văn bản số 

5332/BNV-TCBC ngày 31/10/2019 của Bộ Nội vụ về số lượng người làm việc và 

hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Lạng Sơn năm 

20201.  

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo và đề nghị Bộ Y tế, Bộ Giáo dục 

và Đào tạo thẩm định về nhu cầu số lượng người làm việc trong các đơn vị sự 

nghiệp y tế, sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020, 

cụ thể như sau:  

I. ĐỐI VỚI LĨNH VỰC Y TẾ 

1. Số lượng giường bệnh 

Tổng số giường bệnh năm 2020 giao cho các đơn vị sự nghiệp y tế công 

lập chưa được giao quyền tự chủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là 1.745 giường 

bệnh, trong đó: 

- Đơn vị sự nghiệp y tế cấp tỉnh: 360 giường bệnh; 

- Trung tâm Y tế cấp huyện:     1.385 giường bệnh. 

2. Số lượng người làm việc được giao, có mặt 

a) Số lượng người làm việc giao: Năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng 

Sơn đã giao tổng số lượng người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp y tế là 3.020 

người2, trong đó: 

- Tuyến tỉnh:       409 người; 

- Tuyến huyện:           1.261 người; 

                                           
1 Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chủ động phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế để 

thống nhất xác định biên chế viên chức ngành giáo dục và đào tạo, ngành y tế của tỉnh. 
 

2 Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về giao số lượng người 

làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020. Trong đó: Sự nghiệp tế là 3.020 người; Sự nghiệp giáo 

dục và Đào tạo là 18.154 người. 
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-  Y tế xã, phường, thị trấn:  1.350 người. 

b) Số lượng người làm việc có mặt: 

Tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập có 

mặt tại thời điểm 29/02/2020 là 2.853/3.020 người, trong đó: 

- Tuyến tỉnh:       369/409 người; 

- Tuyến huyện:           1.260/1.261 người; 

-  Y tế xã, phường, thị trấn:  1.224/1.350 người. 

c) Số chưa thực hiện: 167 người. 

Lý do: Chỉ được sử dụng 50% số biên chế đã được tinh giản và giải quyết 
chế độ nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc để tuyển dụng; một số nghỉ hưu theo 
quy định chưa kịp tuyển dụng; năm 2019 một số đơn vị tổ chức tuyển dụng 
nhưng không tuyển dụng đủ chỉ tiêu theo kế hoạch đã được phê duyệt 

3. Số lượng người làm việc còn thiếu đề nghị giao bổ sung 

a) Tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập 

còn thiếu đề nghị giao bổ sung là 925 người, cụ thể:  

- Các cơ sở y tế công lập cấp tỉnh: 146 người; 

- Các cơ sở y tế công lập cấp huyện: 779 người; 

b) Căn cứ xác định người làm việc:  

- Đối với các đơn vị khám, chữa bệnh cấp tỉnh, cấp huyện:  

Chưa được giao đủ số lượng người làm việc theo định mức nhân lực quy 

định tại Thông tư liên tịch số 08/2007/TT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp 

y tế trong các cơ sở nhà nước, Thông tư số 12/2013/TT-BYT ngày 12/4/2013 

của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ Quy định về điều trị các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế nhưng chưa được giao tăng số lượng 

người làm việc theo đúng định mức quy định. 

- Đối với Trung tâm y tế cấp huyện:  

Tăng số lượng người làm việc theo Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 

25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

thì cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế tuyến huyện có 01 phòng và 04 

khoa chuyên môn thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực dự phòng, cần tối thiểu 27 

người để đảm bảo đủ nhân lực thực hiện nhiệm vụ được giao. Hiện nay các đơn 

vị đã được giao 07 người làm việc tại Phòng Dân số và 09 người làm việc về 

lĩnh vực dự phòng, vì vậy đề nghị bổ sung 11 người làm việc/01 Trung tâm Y tế. 

- Đối với đơn vị khác tại tuyến tỉnh: Đây là những đơn vị đặc thù, công 

việc đòi hỏi có tính chất phức tạp, do vậy đề nghị tăng 05 người làm việc để bảo 

đảm cho các đơn vị thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. 
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II. ĐỐI VỚI LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

1. Về kế hoạch số lớp, số học sinh năm học 2020-2021  

- Khối trường THPT:  

+ Tổng số lớp: 643 lớp; 

+ Tổng số học sinh: 23.278 học sinh. 

 - Khối trường PTDTNT THCS&THPT:  

+ Tổng số lớp: 35 lớp; 

+ Tổng số học sinh: 1.058 học sinh. 

 - Khối trường PTDTNT THCS: 

+ Tổng số lớp: 173 lớp; 

+ Tổng số học sinh: 1.737 học sinh. 

 - Khối trường THCS:  

+ Tổng số lớp: 1.219 lớp; 

+ Tổng số học sinh: 37.247 học sinh. 

 - Khối trường Tiểu học:  

+ Tổng số lớp: 2.760 lớp; 

+ Tổng số học sinh: 62.916 học sinh. 

 - Khối trường liên cấp (TH&THCS, PTCS):  

+ Tổng số lớp: 875 lớp; 

+ Tổng số học sinh: 17.176 học sinh. 

 - Khối trường Mầm non: 

+ Tổng số lớp: 2.126 lớp; 

+ Tổng số trẻ: 54.442 trẻ. 

2. Về số lượng người làm việc được giao, có mặt 

a) Số lượng người làm việc giao: Năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng 

Sơn đã giao tổng số lượng người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và 

đào tạo là 18.154 người, trong đó: 

- Cấp tỉnh:      2.441 người; 

- Cấp huyện: 15.713 người. 

b) Số lượng người làm việc có mặt thời điểm 29/02/2020 là 

17.277/18.154 người. 

c) Số chưa thực hiện là 877 người. Lý do: (1) Các cơ quan, đơn vị đang 

thực hiện tuyển dụng và đăng ký tuyển dụng năm 2020; (2) tạm dừng tuyển 

dụng nhân viên kế toán, y tế học đường theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng 
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Chính phủ; (3) các cơ quan, đơn vị chỉ được sử dụng 50% số biên chế đã 

được tinh giản và giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc để 

tuyển dụng; (4) một số nghỉ hưu, tinh giản, thôi việc theo quy định, chuyển 

công tác ra ngoài tỉnh,… chưa kịp thực hiện tuyển dụng. 

3. Số lượng người làm việc còn thiếu đề nghị giao bổ sung 

a) Với số trường, số lớp, số học sinh năm học 2020-2021, tính theo 

định mức quy định thì tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự 

nghiệp giáo dục và đào tạo còn thiếu đề nghị giao bổ sung là  1.186 người, 

trong đó: 

- Khối Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp tỉnh: 11 người; 

- Khối Trường Trung học phổ thông: 07 người; 

- Khối Trường DTNT THCS, THPT: 02 người; 

- Khối Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện: 02 người; 

- Khối Trường Trung học cơ sở cấp huyện: 388 người; 

- Khối Trường Tiểu học cấp huyện: 306 người; 

- Khối Trường Mầm non: 470 người. 

b) Căn cứ xác định số lượng người làm việc:  

Chưa được giao đủ số lượng người làm việc theo định mức quy định tại 

Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo hướng dẫn khung danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng 

người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông, tăng giáo viên Mầm non 

theo định mức quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 

ngày 16/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm 

việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập nhưng chưa được giao bổ sung 

đủ theo định mức quy định. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Để đảm bảo đủ căn cứ pháp lý để Bộ Nội vụ tổng hợp, trình Thủ tướng 

Chính phủ xem xét, bổ sung số lượng người làm việc còn thiếu so với định mức 

trong các đơn vị sự nghiệp y tế, sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo yêu cầu của 

Bộ Nội vụ tại Văn bản số 5332/BNV-TCBC ngày 31/10/2019, Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo và đề nghị: 

1. Bộ Y tế: Xem xét thẩm định số lượng người làm việc còn thiếu so với 

định mức đề nghị giao bổ sung cho các đơn vị sự nghiệp y tế của tỉnh Lạng Sơn 

là 925 người. 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Xem xét thẩm định số lượng người làm việc 

còn thiếu so với định mức đề nghị giao bổ sung cho các đơn vị sự nghiệp giáo 

dục và đào tạo của tỉnh Lạng Sơn là 1.186 người. 
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Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn rất mong nhận được sự quan tâm, tạo 

điều kiện và sớm có văn bản thẩm định của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Đính kèm Văn bản này, gồm có các biểu:  

- Biểu số 1: Tổng hợp nhu cầu số lượng người làm việc trong các đơn vị 

sự nghiệp y tế, sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

- Biểu số 2: Tổng hợp chi tiết số giường bệnh giao năm 2020 và nhu cầu 

số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp y tế; 

- Biểu số 3: Tổng hợp chi tiết kế hoạch số lớp, số học sinh và nhu cầu 

người làm việc năm học 2020-2021 khối THPT, DTNT THCS&THPT, DTNT 

THCS; 

- Biểu số 4: Tổng hợp chi tiết kế hoạch số lớp, số học sinh và nhu cầu 

người làm việc năm học 2020-2021 khối THCS cấp huyện; 

- Biểu số 5: Tổng hợp chi tiết kế hoạch số lớp, số học sinh và nhu cầu 

người làm việc năm học 2020-2021 khối Tiểu học; 

- Biểu số 6: Tổng hợp chi tiết kế hoạch số lớp, số học sinh và nhu cầu 

người làm việc năm học 2020-2021 khối Mầm non; 

- Biểu số 7: Tổng hợp chi tiết kế hoạch số lớp, số học sinh và nhu cầu 

người làm việc năm học 2020-2021 khối liên cấp TH&THCS./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Nội vụ; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở : NV, YT, GD&ĐT; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

các Phòng: KGVX, TH, TT THCB; 

- Lưu: VT, NC(HXĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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