UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
BAN DÂN TỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 5 năm 2022

Số: 299/BDT-VP

Về việc báo cáo kế hoạch
biên chế công chức năm 2023

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi.
Thực hiện Công văn số 642/SNV-TCBC ngày 26/4/2022 của Sở Nội vụ về
việc xây dựng, báo cáo Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành
chính năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi xây dựng kế hoạch biên chế trong cơ
quan năm 2023 như sau:
1. Tổng số biên chế được giao năm 2022 của Ban Dân tộc theo Quyết định số
1915/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh là
17 biên chế. Cụ thể:
(Có phụ lục kèm theo)
2. Kế hoạch biên chế và hợp đồng lao động năm 2023: tổng số biên chế để đáp
ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao: 19 biên chế, 03 hợp đồng theo Nghị định số
161, cụ thể:
- Số biên chế tăng so với năm 2022 là 02 biên chế công chức.
- Lý do: hiện nay Ban Dân tộc tỉnh được giao nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch số
142/KH-UBND ngày 24/11/2020 về triển khai thực hiện Quyết định số 1409/QĐ-TTg
ngày 15/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số
120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội phê duyệt Chương trình đầu tư Chương
trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi giai đoạn 2021-2030, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Hiện nay, số lượng biên
chế được UBND tỉnh giao còn hạn chế (17 biên chế công chức bao gồm công chức
lãnh đạo, quản lý), chưa đảm bảo để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị
được giao trong thời gian giai đoạn 2021-2030.
Do đó, Ban Dân tộc tỉnh đề nghị Sở Nội vụ xem xét, tham mưu cho UBND tỉnh
quyết định bổ sung thêm 02 biên chế để Ban Dân tộc tỉnh đáp ứng tốt các yêu cầu
nhiệm vụ được UBND tỉnh giao.
Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi báo cáo để Sở Nội vụ tổng hợp./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG BAN

- Như trên;
- Lãnh đạo ban;
- Các phòng thuộc ban;
- Lưu VT, MT(26).
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