
UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ NỘI VỤ 
  

Số:        /TB-SNV 

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Ninh Bình, ngày        tháng 01 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc (viên chức) và hợp đồng lao động 

theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ (đã được sửa đổi, 

bổ sung theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) năm 2023 

  
Kính gửi:  Sở Tài chính. 

 

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc giao biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, cấp huyện; tổng số lượng người làm việc (viên chức) hưởng lương từ ngân sách 

nhà nước và hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần 

chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường 

xuyên, hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Ninh Bình năm 2023. 

Sở Nội vụ thông báo tổng chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc 

(viên chức) và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 

của Chính phủ năm 2023 của Sở Tài chính là 101 chỉ tiêu như sau: 

1. Biên chế công chức: 66 biên chế. 

2. Số lượng người làm việc (viên chức): 30  người (Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài 

chính công). 

3. Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 05 chỉ tiêu. Trong đó:  

- Hành chính: 03 chỉ tiêu (Cơ quan sở). 

- Sự nghiệp: 02 chỉ tiêu (Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công). 

Sở Nội vụ thông báo để cơ quan làm căn cứ thực hiện việc quản lý, tuyển dụng và 

sử dụng tốt đội ngũ công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo đúng quy định hiện 

hành của nhà nước và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh./.  

 

   Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Kho bạc nhà nước tỉnh; 

- Lưu: VT, CCVC, TCBM. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
Phạm Thị Bình 
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