
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /SKHCN-VP Lạng Sơn, ngày         tháng  4 năm 2022 

V/v báo cáo biên chế, số lượng người làm 

việc và hợp đồng lao động phục vụ tổng hợp 

báo cáo tiền lương năm 2022 

 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ 

 

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 444/SNV-TCBC ngày 

18/4/2022 của Sở Nội vụ về việc báo cáo biên chế, số lượng người làm việc và 

hợp đồng lao động phục vụ tổng hợp báo cáo tiền lương năm 2022. 

Căn cứ các quyết định giao biên chế công chức, số lượng người làm việc, 

chỉ tiêu hơp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, trên cơ sở số lượng người 

hiện có mặt, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo như sau: 

1. Tổng số biên chế công chức, hợp đồng lao động năm 2022 trong cơ 

quan, tổ chức hành chính 

- Số biên chế, hợp đồng lao động được giao năm 2022: 37 biên chế công 

chức, 08 hợp đồng lao động. 

- Số biên chế, hợp đồng lao động có mặt đến 01/4/2022: 35 biên chế công 

chức, 08 hợp đồng lao động. 

- Số biên chế, người lao động giảm trong năm (nghỉ theo chế độ; tinh giản 

biên chế trong năm 2022; kết thúc hợp đồng lao động): không. 

- Số biên chế, người lao động dự kiến tuyển dụng, ký mới trong năm 2022: 

tuyển dụng 02 biên chế công chức. 

(Chi tiết theo biểu số 1 kèm theo) 

2. Tổng số người làm việc, hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp 

công lập năm 2022 

- Số người làm việc, hợp đồng lao động được giao năm 2022: 15 viên 

chức và 04 hợp đồng lao động. 

- Số người làm việc, hợp đồng có mặt đến 01/4/2022 (bao gồm cả số hợp 

đồng được UBND tỉnh giao và hợp đồng ngoài định mức UBND tỉnh giao): 13 

viên chức, 03 hợp đồng. 

- Số người làm việc, hợp đồng giảm trong năm (nghỉ theo chế độ; tinh 

giản biên chế trong năm 2022; kết thúc hợp đồng không thực hiện ký tiếp): 

không. 
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- Số người làm việc, hợp đồng dự kiến tuyển dụng, ký thêm trong năm 2022: 

tuyển dụng 02 viên chức, 02 hợp đồng lao động. 

 (Chi tiết theo biểu số 2 kèm theo) 

Sở Khoa học và Công nghệ gửi Sở Nội vụ tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn, 

các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 

 


		2022-04-20T11:23:29+0700


		2022-04-21T07:41:50+0700


		2022-04-21T07:41:50+0700


		2022-04-21T07:41:50+0700




