
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
 

Số: 07/QĐ-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

       Hà Tĩnh, ngày  03 tháng 01 năm 2019 
 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số 

lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập,  

tổ chức hội và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2019 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 

về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp; số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 về quản lý biên chế 

công chức; số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 quy định về vị trí việc làm trong 

đơn vị sự nghiệp công lập;  

Cân cứ Quyết định số 1896/QĐ-BNV ngày 17/8/2018 của Bộ Nội vụ về 

việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019; 

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh 

Khóa XVII, Kỳ họp thứ 8 về việc thông qua Kế hoạch biên chế công chức trong 

các cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2019; 

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Văn bản số 1599/SNV-TCBC ngày  

24/12/2018 và Văn bản số 05/SNV-TCBC ngày 02/01/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số 

lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu 

lao động hợp đồng năm 2019 theo Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 

13/12/2018 của HĐND tỉnh (có Phụ lục I, II, III kèm theo); 

Thông báo số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi 

thường xuyên, chi đầu tư năm 2019 (có Phụ lục IV kèm theo). 

Điều 2. Giao: 

1. Sở Nội vụ:  

- Thông báo biên chế công chức, số lượng người làm việc, chỉ tiêu lao 

động hợp đồng năm 2019 cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện quản lý vị trí việc làm, cơ cấu viên chức 

theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập 
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thuộc tỉnh tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị tự chủ một phần 

biên chế theo quy định. 

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát chính sách hỗ trợ 

hợp đồng đối với nhân viên y tế, kế toán mầm non theo Quyết định 240/QĐ-

UBND ngày 18/01/2013 của UBND tỉnh; hoàn thành trước ngày 30/3/2019. 

2. Sở Tài chính:  

- Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh giao biên chế năm 2019 để giao quỹ 

tiền lương, kinh phí khác theo quy định; 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh 

ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công đảm bảo theo đúng quy định. 

 3. Sở Giáo dục và Đào tạo: 

- Điều chuyển số lượng người làm công tác y tế trường học về Sở Y tế để 

tiếp nhận, quản lý; hoàn thành trước ngày 25/01/2019; 

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ số lượng người 

làm việc được giao năm 2019 xây dựng đội ngũ viên chức quản lý, hỗ trợ phục 

vụ, giáo viên theo cơ cấu từng bộ môn của bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung 

học phổ thông trình UBND tỉnh quyết định; hoàn thành trước ngày 31/01/2019; 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành 

phố, thị xã căn cứ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xây dựng tiêu chí quy 

mô lớp học, sỹ số học sinh/lớp của các bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, 

trung học phổ thông; hoàn thành trước ngày 30/4/2019. 

4. Sở Y tế:  

- Tiếp nhận, bố trí số người làm công tác y tế trường học về các Bệnh viện 

y tế tuyến huyện do Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, thị xã 

chuyển đến; hoàn thành trước ngày 31/01/2019; 

- Quản lý vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và 

số người làm việc các Bệnh viện tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn 

vị tự chủ một phần biên chế theo quy định. 

5. Các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các đơn 

vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, các tổ chức Hội:  

- Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện sắp xếp, tinh giản bộ 

máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị năm 2019 và những năm tiếp theo. Đối với 

đơn vị chưa giảm biên chế kế hoạch năm 2018 theo lộ trình tại Nghị quyết số 

39/NQ-HĐND của HĐND tỉnh sẽ thực hiện vào năm tiếp theo; 

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019 theo vị trí 

việc làm gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt; hoàn thành trước 

ngày 30/4/2019; 

- Quản lý vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và 

số người làm việc các đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị 

tự chủ một phần biên chế theo quy định (nếu có). 
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6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: 

- Căn cứ số người làm việc được giao năm 2019, bố trí y tế trường học về 

các Trạm y tế xã và điều chuyển về Sở Y tế; hoàn thành trước ngày 20/01/2019; 

- Căn cứ số người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, 

trung học cơ sở thuộc cấp huyện quản lý được UBND tỉnh phê duyệt để phân bố 

cụ thể cho từng trường và báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ để theo 

dõi, quản lý; 

- Hợp đồng giáo viên mầm non theo năm học đảm bảo định mức 2,0 giáo 

viên/nhóm, lớp (hợp đồng định mức không quá 0,25 giáo viên/nhóm, lớp) từ 

nguồn ngân sách cấp huyện tự cân đối; 

- Rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại quy mô lớp học đảm bảo phù hợp quy định. 

7. Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên, chi đầu tư: 

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ năm 2019 chốt danh sách số biên chế 

được giao đã tuyển dụng đến thời điểm ngày 31/12/2018 để thực hiện quản lý; 

- Xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 

và thực hiện quản lý, sử dụng theo đúng quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh; Giám 

đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan căn cứ 

Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ Nội vụ; 

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức, Văn phòng - Tỉnh ủy; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Trung tâm TTCBTH;  

-  Lưu: VT, NC1. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

(đã ký) 

 

 
 

    Đặng  Quốc  Khánh 
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