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BÁO CÁO
Về việc giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Nghị
quyết phê duyệt tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành
chính nhà nước, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà
nước trong đơn vị sự nghiệp công lập và các hội của tỉnh Bến Tre năm 2021
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.
Thực hiện ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND)
tỉnh tại Báo cáo số 643/BC-HĐND ngày 29/10/2020 về dự thảo Nghị quyết về việc
phê duyệt tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước,
số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp
công lập và các hội của tỉnh Bến Tre năm 2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh xin
giải trình về nội dung: “Tại khoản 3 Điều 1 dự thảo Nghị quyết quy định hợp đồng
theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện
chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị
sự nghiệp công lập (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP) trong
các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập là 0 người; trong khi
theo điểm b khoản 1 Công văn số 3917/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ giao hợp đồng
lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập
của tỉnh Bến Tre năm 2021 là 48 người”, cụ thể như sau:
Theo Công văn số 3917/BNV-TCBC ngày 05/8/2020 của Bộ Nội vụ phê
duyệt số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự
nghiệp công lập của tỉnh Bến Tre năm 2021 là 48 người. Tuy nhiên, đối chiếu với
quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ
Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng
ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ
hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự
nghiệp công lập quy định: “Cá nhân, tổ chức ký hợp đồng để làm những công việc
quy định tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và quy định tại khoản 1 Điều 3
Nghị định số 161/2018/NĐ-CP được điều chỉnh theo quy định của pháp luật về lao
động, pháp luật về dân sự, pháp luật về thương mại và không thuộc chỉ tiêu biên
chế, số lượng người làm việc và quỹ tiền lương của cơ quan, tổ chức, đơn vị.”
Trên thực tế, thực hiện quy định nêu trên, từ ngày 01/01/2020, tất cả các hợp
đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP hiện có trên địa bàn tỉnh đã được
chuyển đổi sang hình thức hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐCP (hưởng lương theo mức lương tối thiểu vùng, không thuộc quỹ tiền lương của cơ
quan, đơn vị) và Sở Tài chính đã chuyển nguồn dự toán chi cho số hợp đồng này từ
quỹ lương sang nguồn chi công việc.
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Để thực hiện quy định số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐCP không trong biên chế, nhưng vẫn đảm bảo kinh phí để các cơ quan, đơn vị chi
trả theo đúng quy định, tại cuộc họp Thành viên UBND tỉnh lệ kỳ tháng 9 năm
2020, các Thành viên UBND tỉnh đã thống nhất: “Năm 2021 trình HĐND tỉnh
không giao biên chế hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, giao Sở Nội vụ
phối hợp với các Sở, ngành rà soát lại số người hợp đồng lao động của các cơ
quan, đơn vị để trình UBND tỉnh xem xét, cấp bổ sung kinh phí hoạt động. Kể từ
năm 2022, giao Sở Tài chính phối hợp với các Sở, ngành tính toán phương án cụ
thể để thực hiện phân bổ dự toán kinh phí ngay từ đầu năm, tạo điều kiện thuận lợi
cho các cơ quan, đơn vị chủ động trong thực hiện nhiệm vụ”.
Đồng thời, qua trao đổi với Bộ Nội vụ, lý do Bộ Nội vụ tiếp tục giao biên chế
hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là: Theo Kết luận số 17-KL/TW ngày
11/9/2017 của Bộ Chính trị “về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của
các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015-2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp
giai đoạn 2017-2021” đã chỉ đạo: Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện hợp đồng lao
động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của bộ, ngành, địa phương, để thực hiện
nội dung này, Bộ Nội vụ giao chỉ tiêu biên chế hợp đồng theo Nghị định số
68/2000/NĐ-CP của Chính phủ năm 2021 của địa phương giảm 10% so với năm
2015. Đối với địa phương có trách nhiệm triển khai thực hiện số lượng hợp đồng
lao động đã được Bộ Nội vụ phê duyệt đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành.
Bên cạnh đó, trong cuộc họp làm việc với Kiểm toán Nhà nước khu vực IV
vào tháng 6/2020, Kiểm toán Nhà nước khu vực IV nhắc nhở Sở Nội vụ: Trong năm
2021 phải tham mưu cơ quan có thẩm quyền không tiếp tục giao biên chế hợp đồng
lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP để đảm bảo thực hiện đúng quy định tại
Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và Thông tư số 03/2019/TT-BNV.
Căn cứ vào tình hình thực tế và quy định pháp luật nêu trên, UBND tỉnh kính
trình HĐND tỉnh xem xét thông qua tổng số biên chế hợp đồng theo Nghị định số
68/2000/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP) trong
các cơ quan, tổ chức hành chính và ĐVSNCL năm 2021 là: 0 người, giao cho
UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện dự toán và cấp kinh phí để thực
hiện hợp đồng lao động đúng theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết
định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, PCVP UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Phòng TH;
- Lưu: VT.
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