
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  338 /SKHCN-VP 
Về việc báo cáo và đề xuất nhu cầu 

số lượng người làm việc trong đơn vị 
sự nghiệp công lập năm 2019 

Lạng Sơn, ngày  13 tháng 5  năm 2019 

    
 

 
Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 

      

Thực hiện Công văn số 468/SNV-TCBC&TCPCP ngày 09/5/2019 của Sở 
Nội vụ về việc rà soát nhu cầu số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 
2019. Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo như sau: 

 Hiện nay tại Sở Khoa học và Công nghệ có 01 đơn vị sự nghiệp công lập là 
Trung tâm Ứng dụng, phát triển  khoa học - công nghệ và đo lường chất lượng sản 
phẩm (gọi tắt là Trung tâm). Trung tâm được thành lập trên cơ sở hợp hợp nhất 
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng tại Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của 
UBND tỉnh. 

 Năm 2019, số lượng người làm việc của Trung tâm được UBND tỉnh giao 
tổng số 10 người, tại Quyết định số 2748/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND 
tỉnh. 

 - Số lượng người làm việc hiện có mặt tại thời điểm 10/5/2019 của Trung 
tâm là: 

 + 10 người theo quyết định số 2748/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của 
UBND tỉnh. 

 + Còn lại 18  người là hợp đồng lao động để thực hiện các nhiệm vụ theo 
chức năng nhiệm vụ được giao của Trung tâm. 

 - Nhu cầu số lượng người làm việc còn thiếu đề nghị bổ sung: 14 viên chức 
chuyên môn và 04 hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (như trong 
Đề án số 01/ĐA-TTUD kèm theo Tờ trình số 02/TTr-SKHCN ngày 15/01/2019 
của Sở KH&CN đã gửi Sở Nội vụ). Chi tiết theo biểu gửi kèm 1. 

Để sớm ổn định công tác tổ chức, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Sở 
Nội vụ xem xét tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền giao bổ sung số lượng người 
làm việc năm 2019 cho đơn vị. 

                                                

1. Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh về Thành lập Trung tâm Ứng dụng, phát 
triển khoa học - công nghệ và đo lường chất lượng sản phẩm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 

Nghị định số 41/2012/NĐ-CP, ngày 08/5/2012 của Chính phủ Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự 
nghiệp công lập; Thông tư số 14/2012/TT -BNV, ngày 18/12/2012 của Bộ nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 
41/2012/NĐ-CP, ngày 08/5/2012 của Chính Phủ Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

Hướng dẫn số 294/HD-SNV ngày 18/12/2018 của Sở Nội vụ hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm, 
quyết định vị trí việc làm, người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp 
công lập.  

 

 



Trên đây là báo cáo và nhu cầu số lượng người làm việc trong đơn vị sự 
nghiệp công lập năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ gửi Sở Nội vụ tổng hợp 
theo quy định./. 

ơ 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, VP. 
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