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                      Kính gửi: Sở Nội vụ 
 

 

 Sở Ngoại vụ nhận được Công văn số 1802/SNV-XDCQ&TCBC ngày 

16/9/2021 của Sở Nội vụ về việc xây dựng kế hoạch biên chế năm 2022, Sở Ngoại 

vụ báo cáo như sau: 

 1. Về biên chế công chức hành chính và số người làm việc trong đơn vị sự 

nghiệp công lập năm 2021 (đến 31/12/2020): Năm 2021, Sở Ngoại vụ được giao 23 

biên chế hành chính trong đó 21 biên chế công chức, 02 hợp đồng 68; 07 biên chế 

viên chức trong đó 02 biên chế do ngân sách nhà nước bảo đảm, 05 biên chế tự chủ. 

Số lượng có mặt đến thời điểm hiện tại là 16/21 biên chế công chức, 04/07 biên chế 

viên chức.  

 Hiện nay, Sở Ngoại vụ còn thiếu 05 biên chế công chức chưa được tuyển dụng, 

chính vì vậy quá trình triển khai nhiệm vụ gặp rất nhiều khó khăn. Sở Ngoại vụ đề nghị 

Sở Nội vụ đề xuất UBND tỉnh sớm tổ chức thi tuyển để Sở Ngoại vụ ổn định tổ chức. 

2. Về biên chế viên chức: Sở Ngoại vụ có 01 đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một 

phần chi thường xuyên là Trung tâm Dịch Thuật - Dịch vụ đối ngoại, được giao 07 

biên chế trong năm 2021, trong đó có 05 biên chế tự chủ. Sau khi xin chủ trương và 

được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở đang thực hiện quy trình tuyển dụng 03 viên chức 

thuộc biên chế tự chủ cho đơn vị, dự kiến hoàn thành trong tháng 11. 

 Đối với kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2022: sau khi đánh giá chức năng 

nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của đơn vị, với yêu cầu ngày càng lớn về công tác dịch 

thuật và dịch vụ có yếu tố nước ngoài trên địa bàn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong 

tiếp cận dịch vụ cho người dân và mở rộng địa bàn hoạt động của đơn vị theo hướng 

bền vững và phù hợp, Sở Ngoại vụ đề xuất bổ sung biên chế cho đơn vị sự nghiệp để 

từng bước đáp ứng theo quy định tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP nhằm tạo điều kiện 

để đơn vị tập trung phát triển hệ thống mạng lưới tại các huyện, thị xã trong tỉnh. Vì 

vậy, Sở Ngoại vụ đề xuất bổ sung 03 biên chế viên chức (biên chế tự chủ) năm 2022 

để mở rộng văn phòng đại diện tại thị xã Kỳ Anh, phục vụ Khu kinh tế Vũng Áng và 

vùng phụ cận. 

 Sở Ngoại vụ tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ (gửi kèm phụ lục)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban GĐ Sở; 

- Lưu: VT, VPTTr. 
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