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

Số: 495/QĐ-UBND

Gia Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức,
số lượng người làm việc và hợp đồng theo Nghị định 68
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN GIA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 223/2013/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 của UBND tỉnh
Bắc Ninh, về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế,
cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ công chức cấp xã và công tác tổ
chức, cán bộ ở các doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Bắc Ninh;
Căn cứ Thông báo số: 286/TB-SNV ngày 15/12/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc
Ninh về việc giao biên chế công chức năm 2021; Thông báo số 227/TB-SNV ngày
09/12/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh về việc giao số lượng người làm việc
(biên chế viên chức) và hợp đồng lao động theo Nghị định 68 năm 2021; Thông
báo số 09/TB-SNV ngày 11/02/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh về việc điều
chuyển số lượng người làm việc (biên chế viên chức) năm 2022;
Xét đề nghị của Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 57 /TTr-PNV ngày 21 /4/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc (biên chế
viên chức) và hợp đồng theo Nghị định 68 như sau:
1. Biên chế công chức: Tổng số 73 chỉ tiêu, cho 12 cơ quan hành chính và
Trung tâm Hành chính công huyện.
2. Người làm việc (biên chế viên chức): Tổng số 1.610 người, cụ thể:
2.1. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 1.567 người, gồm:
- Bậc Mầm non: 599 người.
- Bậc Tiểu học: 508 người.
- Bậc Trung học cơ sở: 425 người.
- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: 35 người.
2.2. Sự nghiệp Văn hóa - Thể thao 19 người
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông: 19 người.
2.3. Sự nghiệp Khác 24 người, gồm:
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: 19 người.
- Trung tâm Hành chính công: 04 người.
- Kho lưu trữ: 01 người (Phòng Nội vụ).

3. Hợp đồng 68: 10 chỉ tiêu (Văn phòng HĐND & UBND huyện).
4. Biên chế Hội để cấp kinh phí hoạt động 03 chỉ tiêu, gồm:
- Hội Chữ thập đỏ: 01 chỉ tiêu.
- Hội Người mù: 01 chỉ tiêu.
- Ban Đại diện Hội Người cao tuổi: 01 chỉ tiêu định xuất.
(Cụ thể theo các biểu đính kèm)
Điều 2. Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện phân bổ kinh phí tiền lương, tiền công, hành chính, phụ cấp và các
khoản đóng góp khác cho các đơn vị theo đúng quy định hiện hành.
Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện
việc quản lý, sử dụng biên chế đúng chỉ tiêu, cơ cấu, vị trí việc làm được giao và
đúng quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết
định số 279/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của Chủ tịch UBND huyện.
Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Nội
vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, các đơn vị được giao biên chế và các đơn vị có
liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ (b/c);
- TTHU-HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Kho bạc nhà nước huyện;
- Lưu: VT.
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