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KẾ HOẠCH 

Tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 của UBND huyện Bảo Yên 

 

Triển khai Văn bản số 449/SNV-CCVC ngày 11/5/2022 của Sở Nội vụ 

tỉnh Lào Cai về việc xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026; 

UBND huyện Bảo Yên xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 

2022-2026, cụ thể như sau: 

I. Kết quả thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 

 1. Số biên chế sự nghiệp được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2022 là 
1.860 biên chế (bao gồm 05 biên chế sự nghiệp trạm thú y đã bàn giao về sở 

Nông nghiệp và PTNT). 

  2. Số viên chức có mặt tại thời điểm ngày 30/5/2022: 1.794 người (bao 

gồm 04 viên chức trạm thú y đã bàn giao về sở Nông nghiệp và PTNT). 

 3. Số biên chế công chức được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2022 là 

94 biên chế. 

4. Số công chức có mặt tại thời điểm ngày 30/5/2022: 85 người. 

5. Kết quả thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 là 285 người 

đạt tỷ lệ 11% so với biên chế giao năm 2015. 

II. Kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 

Căn cứ vào biên chế được giao năm 2021, UBND huyện xây dựng chi tiết lộ 
trình kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026, cụ thể như sau: 

Số biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cơ quan 
có thẩm quyền giao năm 2021 là 1.855 biên chế (không bao gồm 05 biên chế sự 

nghiệp trạm thú y nay đã bàn giao về sở Nông nghiệp và PTNT). 

Kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026: 186 người, phân kỳ 

như sau: 

- Năm 2022: 08 người 

- Năm 2023: 28 người 

- Năm 2024: 31 người 

- Năm 2025: 49 người 

- Năm 2026: 70 người 

(Có biểu kế hoạch chi tiết kèm theo) 

 



Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Yên xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế 

giai đoạn 2022-2026, đề nghị Sở Nội vụ tổng hợp, thẩm định trình UBND tỉnh 
phê duyệt./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND huyện; 
- Lưu: VT, NV. 

                       TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  
                      CHỦ TỊCH 

                           

  

 
 

                       Tô Ngọc liễn 
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