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UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /BC - SCT 

 

Hà Nam, ngày        tháng 9  năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Kết quả tình hình quản lý, sử dụng biên chế năm 2022  

của Sở Công Thương 

 

Triển khai Công văn số 747/SNV-TCBC ngày 12/9/2022 của Sở Nội vụ tỉnh 

Hà Nam về việc rà soát, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế trong các cơ 

quan, đơn vị năm 2022, Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo với các nội dung: 

I. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC, SỐ 

LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC NĂM 2022. 

1. Công chức, hợp đồng lao động (theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP) 

a) Công chức 

- Số biên chế công chức được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2022 là 41 

biên chế. 

- Số công chức có mặt tại thời điểm ngày 15/9/2022 là 39 người; số chưa sử 

dụng là 02 biên chế. 

- Lý do chưa sử dụng hết biên chế được giao và kế hoạch sử dụng biên chế: 

Do thực hiện công các cán bộ của tỉnh, 02 công chức thuộc Sở được điều động và 

bổ nhiệm sang cơ quan khác. 

b) Hợp đồng lao động (theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP) 

- Số hợp đồng lao động được cơ quan có thẩm quyền giao là 03 người. 

- Số lao động hợp đồng có mặt tại thời điểm ngày 15/9/2022 là 03 người; số 

chưa sử dụng là 0 người. 

2. Số lượng người làm việc, hợp đồng lao động (theo Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP) 

2.1. Đơn vị sự nghiệp công lập do NSNN bảo đảm chi thường xuyên 

a) Số lượng người làm việc 

- Số lượng người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao là 11 người. 

- Số viên chức có mặt tại thời điểm ngày 15/9/2022 là 11 người; số chưa sử 

dụng là 0 người.  

- Số lao động hợp đồng đối với vị trí việc làm là viên chức có mặt tại thời 

điểm ngày 15/9/2022 là 0 người 
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b) Hợp đồng lao động  

- Số hợp đồng lao động được cơ quan có thẩm quyền giao là 0 người. 

- Số lao động hợp đồng có mặt tại thời điểm ngày 15/9/2022 là 0 người. 

2.2. Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên 

a, Số lượng người làm việc  

- Số lượng người làm việc phê duyệt là 07 người. 

- Số viên chức và lao động hợp đồng đối với vị trí việc làm là viên chức có 

mặt tại thời điểm ngày 15/9/2022 là 10 người, trong đó: 

+ Số viên chức là 06 người; 

+ Số lao động hợp đồng đối với vị trí việc làm là viên chức là 04 người. 

b, Hợp đồng lao động  

- Số hợp đồng lao động phê duyệt là 0 người. 

- Số lao động hợp đồng có mặt tại thời điểm ngày 15/9/2022 là 0 người. 

II. Số lượng công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước 

giảm giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2026 

1. Công chức 

+ Số công chức nghỉ hưu đúng tuổi theo quy định của pháp luật về bảo hiểm 

xã hội là 0 người;  

+ Số công chức dự kiến thực hiện chính sách tinh giản biên chế là 0 người; 

2. Viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước 

+ Số viên chức nghỉ hưu đúng tuổi là 0 người; 

+ Số viên chức dự kiến thực hiện chính sách tinh giản biên chế là 0 người. 

Trân trọng đề nghị Sở Nội vụ tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Lưu:VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Nguyên Ngọc 
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