
UBND TfNH TUYEN QUANG CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
SO VAN HOA, THE THAO Dc 1p - Tir do - Hnh phuzc 

vA DU LICH 

So: 2 1/KH-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày 04 tháng 3 nám 2021 

KE HOACH 
S Iirçng ngurô'i lam vic nàm 2022 

Thirc hin chi do cüa Uy ban nhân dan tinh tti Van bàn s 391/UBND-
NC ngày 19/02/2021 v xây dirng k hoach tinh giãn s luqng ngu?ii lam vic, 
hqp dng lao ding theo Nghj dnh s 68/2000/ND-CP giai don 2022-2025; 

Theo dê nghj cüa S Ni vii tai  Van bàn so 11 4/SNV-TCBC ngãy 
09/02/202 1 cüa Si Ni v v vic k hoch nguô'i lam vic và hgp dng lao dng 
trong các &in vj sii nghip cong 1p nãm 2022; 

Sà Van hóa, Th thao và Du ljch xây dçrng k hoach  nhir sau: 

i. yE QUAN Lt SU' DUNG  SO LU'QG NGU'OI LAM VIEC VA 
HQP BONG LAO DQNG TRONG CAC DON V S1 NGHIP CONG L1AP 
NAM 2021 

1. Don vj str nghip cong 1p do ngân sách nhà nuó'c bão darn chi 
thu*ng xuyên (05 don vj). 

a) S luçing ngui lam vic närn 2021 

- S 1uçng ngui lam vic duc Ca quan có thm quyn giao là 114 ngi.thi 
(Cy thi: Doàn Ngh thuat  dan tc tinh. 45 ngu'ài, Thu' vin tinh: 13 ngu&i; Trung 
tam Van hóa tinh: 17 ngu'&i, Trung tam Phát hành phim và Chiêu bong: 24 
ngttài; Trung tam Huá'n luycn vO Thi dá'u the2  dye thé thao. 15 ngu&i,). 

- S viên chirc có rnt ti thi diem ngày 01/3/2021 là: 97 nguôi (Cy the': 
Thu' vin tinh. 13 ngui, Trung tam Phát hành phim và C'hie2u bOng: 17 ngwài; 
Doàn Ngh thuat dan t5c tInh: 39 ngzthi; Trung tam Van hóa tinh: 15 ngzthi, 
Trung tam Huá'n luyn và Thi dá'u the2  dyc th thao: 13 ngwà; s chua si:r diing 
là: 17 nguäi (Cy thE. Trung tam Phát hOnh phim và C'hiu bOng. 07 ngithi, Doàn 
Ngh thut dan t5c tinh: 06 ngu'ài, Trung tOrn VOn hóa tinh. 02 ngithi; Trung tOrn 
Hua2n luyn và Thi dO'u the2  dye tM thao: 02 ngwài). 

- K hoach s viên chüc giàrn trong nàm 2021 là: 01 ngi.r?i, trong do: 

+ S viên chüc nghi huu thing tui là: 0 nguèi. 

+ S vien chrc thrc hin chInh sách tinh giãn biên ché là: 01 nguôi ('dan vj 
Trung tOrn PhOt hành phim và Chiê'u bong nghi tic 01/2021). 



b) Hccp dng lao dng näm 2021. 

- S hçip dng lao dng duçic Co quan có thm quyn giao (gm HD68 + 
HD khác). 21 ngu'ô'i (HD 68. 10 ngu&i; HD diên viên Doàn Ngh thut dan t5c 
tinh: 11 ngzthi). 

- S lao dng hqp dng có m.t tai  thri dim ngày 01/3/2021 là: 14 ngithi 
(05 HD68 + 09 din vien). 

- Kê hoach so lao dng hçip dng giám trong näm 2021 là: 0 ngui, trong do: 

+ S lao dng hcp dng nghi him dung tuôi là: 0 ngui. 

+ S lao dng hçip dng thirc hin chInh sách tinh giãn biên ch là: 0 ngi.thi. 

2. Don v sir nghip cong 1p tir dam bão mt phn chi thu'ông xuyên 
(02 don vj). 

a) S luçing ngithi lam vic nàm 2021 

- S luçing ngithi lam vic dirge co quan có thAm quyên giao là: 38 ngui 
('Cy the: Báo tang tinh: 31 nguài, Ban Quán l Quáng trw&ng Nguyen Tat 
Thành. 07ngtthi). 

+ S h.rgng ngu?ri lam vic hithng hro'ng t1r ngân sách nba nrn9c là: 38 ngi.thi. 

+ S luçmg ngutYi lam vic huOng hang tü ngun thu sir nghip là: 0 ngui. 

- S viên chüc có mt thi dim 01/3/2021 là: 33 ngirOi; so chua sir diing 
là: 05 nguii, trong do: 

+ S viên chüc hithng hiong tir ngân sách nhà nuóc là: 33 nguii (Cy the2. 
Báo tang tinh. 31 ngtrài; Ban Quán l Quáng tru'&ng Nguyen Tá't Thành. 07 
ngu'ài), s chua sü diing là: 05 ngu?i (Cy the Báo tang tinh. 04 ngithi; Ban 
Quán lj Quáng tru'ô'ng Nguyln Tat Thành: 01 nguth). 

+ S viên chirc hithng hang tir ngun thu sir nghiêp là: 0 ngithi, s chua 
si:r diing là: 0 ngthi. 

- S lao dng hqp dng di viii vj trI vic lam là viên chirc có rnt ti thOi 
diem ngày 01/3/2021 là: Olngithi (ká toán Trung tam Phát hành phirn và Chiu 
bong, do k toán don vi nghi him ti'r 12/2020). 

- K hoach s viên ch(rc giàm trong nàm 2021 là: 0 ngithi, trong do: 

+ S viên chüc nghi huu dung tui là: 0 ngu'i. 

+ S viên chrc thrc hin chInh sách tinh giân biên ch là: 0 ngixôi. 

b) Hçip dng lao dtng näm 2021 
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- Sé hçp dng lao dng duçic cc quan có thm quyn giao là: 44 ngiià'i 
(Ban Quán l Quáng truz3'ng Nguyen Ta't Thành: 09 ngithi,trong do cO 02 hQp 
dng theo ND 68; Báo tang tinh: 35 nguài, trong dO cO 03 hcxp dO'ng theo ND68). 

+ Hçp dng lao dng do ngân sách nhà nuOc chi trâ chê d là: 20 ngui 
(Báo tOng: 12 ngu&i, BQL QuOng trwàng Nguyên tá't ThOnh: 08 ngithi). 

+ Hçip dng lao dng do ngun thu sir nghip chi trâ ch d là: 24 nguYi 
(BOo tOng: 23 ngu'O'i; BQL QuOng trwthg NguyEn ta't ThOnh: 01 ngu'ài,). 

- S lao dng hçp dng có mtt tai  th&i dim ngày 01/3/2021 là: 44 ngui; 
s chua sr dung là: 0 nguii, trong do: 

+ S lao dng hçip dng do ngân sách nba nithc chi trà ch d là: 20 ngithi, 
s chua sr ding là: 0 ngui. 

+ S lao dng hqp dng do ngun thu sr nghip chi trà ch dO là: 24 nguäi. 

- Kê hoch so lao dng hçip dông giãm trong narn 2021 là: 0 ngui, 

+ S lao dng hp dng thirc hin chInh sách tinh giàn biên ch là: 0 ngu'i. 

H. KE HOiCH sO LTIQNG NGU'dl LAM VIC VA HQP BONG 
LAO DQNG NAM 2022 

1. Don vi  sij nghip cong 1p do ngân sách nhà nu&c bão dam chi 
thu'ông xuyên 

a) S hrqng ngu?ñ lam vic nàm 2022 là: 113 nguYi; giàm so vOi nàm 2021 
là: 01 nguOi (ngun tinh giOn biên ché' dê'n nám 2025 cüa Trung tam Phát hành 
Phim và Chié'u bOng). 

b) Hçp dng lao dng nàm 2022 là: 11 nguo!i; tang, giám so vâi näm 2021 
là: 0 nguYi. 

2. Don vj slr nghip cong Ip tr dam bão mt phn chi thuô'ng xuyên 

a) S liigng ngu1i lam vic näm 2022 là: 37 ngui; giãm so vfii 11am 2021 
là 01 ngithi (ngun tinh gián biên ché' dEn näm 2025 cüa ban Quán lj QuOng 
trumg Nguyen TEt ThOnli,). 

* Sê li.rqng nguii lam vic hi.rng lining tr ngun thu s1r nghip là: 01 
ngui; giàm so vOi näm 2021 là: 01 ngu?i. 

b) S hqp dng lao dng näm 2022 là: 44 ngi.thi, trong do: 

('CO cOc phy lyc 2A, 2B kern theo) 

3. Giãi pháp thrc hin k hoch s luqng ngtthi lam vic sau khi dugc cp 
có thm quyn giao hotc phê duyt, dir kin ngun viên chüc, hçip dng lao dng 
b sung, thay th, thirc hin chInh sách tinh giãn biên ch và dir toán kinh phi d 
thuc hiên. 
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- Di vi dan vj da dü so 1ucng nguii lam vic theo s dixgc c.p có thm 
quyn giao nàm 2021 nhixng trong näm 2022 không có trung hçip nghi hru, nghi 
tinh giãn d nghj duçic gii nguyen s hrçing ngui lam vic ('Thu viçn tinh,). 

- Di vâi dan vj con thiu s luqng ngui lam vic theo chi tiêu di..rgc c.p 
có thm quyn giao näm 2021 nhirng trong giai doan  2022 - 2025 không có 
truimg hqp nghi huu, nghi tinh giân ca quan không däng k tuyn diing d dam 
bâo t 1 giám 10% dn näm 2025 theo quy djnh (Ban Quán lj Quáng tru'&ng 
Nguyen Tt Thành,). 

III. MEN NGH!, BE XUAT 

Do dc thu ngành da li'nh virc, các di thông tin tuyên tuyên truyn chü yu 
phc vii nhim vi chInh trj ti các dja bàn vOng sâu, yang xa, vüng dng bào dan 
tc thiu s cüa tinh nén vic phân công, b trI, st'r diing viên chirc tai  các dan vj 
cOn gp nhiu khó khan, mt ngrnYi kiêm nhim nhiu vi trI, thiu dja bàn, vj vy 
d nghj c.p có thm quyn xem xét giai doan  2022 -2025 không ct giâm s 
lucing ngithi lam vic tai  dan vj sir nghip thuc S Van hóa, th thao và Du ljch 
nhm dam bão dü ti thiu s hrçing ngixii lam vic, gop phAn hoàn thành t& 
nhim vçi, chi tiêu k hoich ngành ducic giao hang nàm.I. 

Noi nlzân: 
- UBND tinh (b/c); 
- SO' Ni vv (tong hçp);; 
- Lãnh dao SO'; 
- Các dan vi SN thuôc S&; 
- Liru VT. TCPC. 

GIAM BOC 

 

   

Au Th1 Mai 



Phii hic s 2A 

KE HOACH sO LU'QNG NGU'O'I LAM VHC TRONG DON VJ SI)' NGHIV CONG LiP 
DO NGAN SACH NHA NU'O'C BAO DAM CHI THUONG XUYEN 

(Kern theo KI hoqch s6 21/KH-SVHTTDL ngày 04/3/2021 cia S& Van hóa, TM thao và Du ljch) 

S6 
TI' 

Loai hInh, ten dan vj 

S duçrc giao cüa nam 2021 S cO mt dn thôi dim 01/3/2021 K hoch näm 2022 

lông so 

Chiara 

Tngs6 

Chiara 

Tng s6 

Chiara 

S6 hrcing 
ngrYi lam 

vic 

Hçip c1ng lao 
dng theo ND 

68/2000/ND-CP 
vàND 

161/2018/ND-CP 

SO viên chirc 

Lao dng hcip 
dngd6ivâi 
vj trI vic lam 
là viên chrc 

Lao dng hcip 
dng theo ND 

68/2000/ND-CP 
vàND 

161/20181ND-CP 

só lucing 
ngLräi lam vic 

Hcip dng lao 
dng theo ND 

68/2000IND-CP 
vaND 

161/2018/ND-CP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tong cong 

I S& Van hOa, The thao và Du ljch 

1 Trung tam Phát hành phim và 
Chiu bong 

25 24 1 19 17 1 1 23 22 

2 
Trungtâm Van hOatinh 17 17 0 15 17 0 0 17 17 0 

3 
Th.rviêntinh 13 13 0 13 13 0 13 13 0 

4 
Doàn Ngh thut dan tOc  tinh 47 45 2 41 39 2 47 45 2 

5 
Trung tam Hun luyn và Thi 
du th ditc th thao 

17 15 2 15 13 0 2 17 16 



Phi itic  s 2B 

KE HOACH sO LU1NG NGUOI LAM VIEC TRONG DO VI siy NGHIP CONG LiP 

TV BAO DAM MQT PHAN CHI THIJNG XUYEN 
(Kern theo KI hoQch s6 21/KH-SVH7TDL ngày 04/3/2021 cüa Sá Van hOa, The thao và Du ljch,.) 

S 
iT 

Loal hinh, ten dan vi 

Mrc dO tr 
chU chi 
thung 

xuyn (%) 

So dIrQC giao näm 2021 S có mt dn thôi dim 01/3/2021 K hoch näm 2022 

Tang s 

So ILrcmg nguri 
lam VicC 

HDLD theo ND 
68/2000/ND-CP và 

ND 161/20181ND-CP 

Tang s6 

Vin chi:rc 

LDHD d6i 
vài VTVL 

chcrc 

LDHD theo ND 
68/2000/ND-CP va ND 

161/2018/ND-CP 

Tang SO 

SO hiqng ngu1i lam 
viec 

HDLD theo ND 
68/2000/ND-CP va ND 

161/20181ND-CP 

Hwing 
Itrang tir 
NSNN 

HLrâng 
hsang tir 
NTSN 

cOa dan 

vi 

NSNN chi 
trã ch dO 

NTSN cüa 
dan vj chi 
Ira ché dO 

Htràng 
lirang tir 
NSNN 

Hiing 
Itrang 
NTSN 

cOa dan 

vi 

NSNN chi 
trã ch dO 

NguOn thu 
si,r nghip 
cCia dan • 

chi trã chC dO 

HLràng 
tuang ttr 
NSNN 

Huang 
hrang tü 

NTSN cüa 
dan vj 

NSNN chi 
trã ch dO 

Ngun thu 
si nghip 
cUa dan vj 

chi trã ché do 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Cng (A+B) 

1 

2 

Sö Van hOa, Th thao và Du lch 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

34 Báotàngtinh 16 34 31 

7 

0 0 30 27 0 3 31 0 

0 

3 0 

0 
Ban Quán 1 Quang truclng 

Nguyn Tt Thành 
9,2 9 0 0 8 6 0 2 8 6 2 

p 
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