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BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả thực hiện quản lý biên chế gắn với vị trí việc làm;  
đề xuất biên chế giai đoạn 2022 - 2026 và hàng năm 

 
 

Thực hiện Văn bản số 2739/SNV-TCBM ngày 31/8/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Ninh 
Thuận về báo cáo tình hình, kết quả thực hiện quản lý biên chế gắn với vị trí việc làm; 

đề xuất biên chế giai đoạn 2022 - 2026 và hàng năm, 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận báo cáo như sau: 

1. Tình hình, kết quả xây dựng, triển khai vị trí việc làm giai đoạn 2016 - 
2021  

Đảng ủy, Ban Giám đốc chỉ đạo phòng Tổ chức và Hành chính triển khai thực 
hiện các văn bản: 1830/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 về phê duyệt Kế hoạch xây dựng và 
ban hành Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí  việc 

làm trong các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 1659/SNV-HĐTĐ ngày 
11/6/2018 về hướng dẫn xây dựng Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và 

Khung năng lực vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh... Theo đó, 
Đài thực hiện đảm bảo thời gian và nội dung yêu cầu thông qua các văn bản theo phụ lục 

1 đính kèm. 
(Phụ lục 1) 

- Từ tháng 9/2019 đến nay, Đài bố trí việc làm đối với cán bộ, viên chức theo  
Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm được 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt tại văn bản số 1365/QĐ-UBND. 
- Đài thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức hàng tháng, 

quý, năm gắn với từng vị trí việc làm của cán bộ, viên chức (Đài có báo cáo Sở Nội vụ 
theo đúng quy định). 

- Đài đang triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm theo mô hình 05 phòng.  

2. Tình hình thực hiện quản lý biên chế gắn với vị trí việc làm  

2.1. Về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy 

- Ngày 01/9/2018: Đài kiện toàn bộ máy tổ chức từ 08 phòng còn 03 phòng 
chuyên môn với 08 lãnh đạo phòng. 

- Ngày 08/3/2021: Đài sắp xếp lại bộ máy tổ chức từ 03 phòng lên 05 phòng 
chuyên môn với 11 lãnh đạo phòng. 

- Từ khi thành lập (năm 1992) đến nay, Đài không có đơn vị trực thuộc. 

2.2. Về thực hiện tinh giản biên chế 

- Số biên chế được giao năm 2021: 76 người. 
- Số biên chế có mặt tại thời điểm báo cáo: 76 người. 



- Số biên chế tinh giản từ năm 2015 - 2021: 09 người. (Năm 2016: 01, năm 2017: 

01, năm 2018: 01, năm 2019: 04, năm 2020: 01, năm 2021: 01).  
 - Về số lượng cán bộ, viên chức theo các nhóm vị trí việc làm tại thời điểm báo 

cáo: 76 biên chế và 08 hợp đồng lao động. 
+ Lãnh đạo, quản lý: 15 (BGĐ: 4, lãnh đạo phòng 11), tỷ lệ 19,74%. 

+ Viên chức làm chuyên môn, nghiệp vụ: 54, tỷ lệ 71,05% (quy định là 65%). 
+ Viên chức làm công việc hỗ trợ: 07, tỷ lệ 09,21%. 

+ Viên chức làm công việc phục vụ (hợp đồng lao động): 08. 
(Phụ lục 2) 

3. Đề xuất biên chế giai đoạn 2022 - 2026  

Căn cứ theo quy định chung: tổng biên chế năm sau giảm so với năm trước và cả 
giai đoạn 2022 - 2026 giảm ít nhất là 10% so với năm 2021; bố trí viên chức ở vị trí 

chuyên môn, nghiệp vụ chiếm tỉ lệ ít nhất 65%..., 
Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh Ninh Thuận đề xuất tổng biên chế từng năm và tỷ lệ biên chế chia theo từng 
nhóm vị trí việc làm hàng năm theo phụ lục 2. 

(Phụ lục 2) 
 

Trên đây là Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện quản lý biên chế gắn với vị trí  
việc làm; đề xuất biên chế giai đoạn 2022 - 2026 và hàng năm của Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh Ninh Thuận./. 
Phụ lục 1, 2 đính kèm 

 

 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 

-  phongtcbm@ninhthuan.gov.vn 
- Ban Giám đốc; 

- Lãnh đạo các phòng; 
- Lưu: VT, TC. 
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