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

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 
 

Số:          /UBND-THNC Lạng Sơn, ngày          tháng 4 năm 2021 
  

 

V/v đề nghị phê duyệt Kế hoạch số lượng 

người làm việc và hợp đồng lao động 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022 

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ. 

Thực hiện Công văn số 425/BNV-TCBC ngày 01/02/2021 của Bộ Nội vụ 

về kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập năm 2022.  

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo Bộ Nội vụ nội dung chính Kế 

hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp 

công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022, cụ thể như sau:  

1. Kế hoạch số lượng người làm việc năm 2022 

Kế hoạch số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022 là: 25.945 người làm việc, tăng 2.959 người 

làm việc so với năm 2021. Trong đó:  

- Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường 

xuyên là 19.622 người, tăng so với năm 2021 là 1.460 người;  

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên là 

4.920 người, tăng so với năm 2021 là 1.190 người;  

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên là 1.259 người, 

tăng so với năm 2021 là 303 người;  

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư là 144 

người; tăng so với năm 2021 là 06 người.  

2. Kế hoạch hợp đồng lao động năm 2022 

Kế hoạch hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022 là 2.607 người, tăng 393 người so với năm 2021. 

Trong đó: 

- Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường 

xuyên là 2.273 người, tăng so với năm 2021 là 338 người; 

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên là 

244 người, tăng so với năm 2021 là 52 người; 

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên là 70 người; 

tăng so với năm 2021 là 03 người; 
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- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư là 20 

người; giữ nguyên so với năm 2021. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Nội vụ xem xét, 

phê duyệt./. 

Gửi kèm Công văn này có Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 27/4/2021 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong 

các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022, các tài liệu 

liên quan và các biểu mẫu kèm theo. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

các phòng: KT, HCQT, THNC, TT THCB; 

- Lưu: VT, THNC(HXĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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