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         Nam Trực, ngày      tháng 5 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao chỉ tiêu biên chế đối với các đơn vị  

sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo năm 2022 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 

22/11/2019; 

Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số 

lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 

16/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung 

vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục 

mầm non công lập; 

Căn cứ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND 

tỉnh Nam Định Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công 

chức, viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ 

trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc 

tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà 

nước và hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công 

lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do 

ngân sách nhà nước bảo đảm chi thương xuyên, các tổ chức hội của tỉnh Nam 

Định năm 2022; 

Căn cứ Hướng dẫn số 878/HD-SNV ngày 12/5/2021 của Sở Nội vụ tỉnh 

Nam Định về việc phân bổ, quản lý, sử dụng số lượng người làm việc trong các 

đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội của tỉnh Nam Định năm 2022; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo và Trưởng phòng 

Nội vụ huyện. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao chỉ tiêu biên chế với các đơn vị sự nghiệp Giáo dục - Đào 

tạo năm 2022 tại các đơn vị trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trong toàn huyện 

như sau: 

1. Biên chế trong các trường Mầm non: 759 người. 

2. Biên chế trong các trường Tiểu học:   865 người. 

3. Biên chế trong các trường Trung học cơ sở: 730 người. 

(có danh sách kèm theo) 

4. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: 40 người. 

Điều 2. Số lượng biên chế được giao là căn cứ để điều động, bổ sung 

viên chức và phân bổ kinh phí hoạt động cho từng đơn vị. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện, Trưởng phòng 

Nội vụ, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện, thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

        Lưu Quang Tuyển 
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