
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 

 

Số:            /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Mỹ Lộc, ngày      tháng 01 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

V/v thực hiện quản lý và sử dụng biên chế công chức  

quản lý hành chính nhà nước năm 2023 

 

  

Căn cứ Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh Nam 

Định Về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước đối với từng cơ 

quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022,  

UBND huyện Mỹ Lộc thông báo một số nội dung về việc thực hiện quản lý và 

sử dụng biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước năm 2023 như sau: 

1. Các cơ quan tiếp tục thực hiện quản lý và sử dụng biên chế công chức quản 

lý hành chính nhà nước năm 2023 theo Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 

12/01/2022 của UBND huyện về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức quản lý 

hành chính nhà nước và số lượng cấp phó trong các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND huyện năm 2022, cụ thể như sau: 

 STT Tên cơ quan 
Chỉ tiêu biên chế tạm thời 

năm 2023 

1. Văn phòng HĐND-UBND 13 

2. Phòng Giáo dục - Đào tạo 10 

3. Phòng Tài nguyên - Môi trường 6 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 6 

5. Phòng LĐ-TB&XH 6 

6. Phòng Nông nghiệp & PTNT 5 

7. Phòng Nội vụ 5 

8. Thanh tra huyện 5 

9. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 5 

10. Phòng Văn hóa - Thông tin 4 

11. Phòng Tư pháp 3 

12. Phòng Y tế 3 

 Tổng 71 

2. Các cơ quan thực hiện quản lý và sử dụng biên chế công chức trong cơ quan 

đảm bảo theo quy định cho đến khi UBND tỉnh ban hành Quyết định phân bổ chỉ 

tiêu biên chế đối với khối hành chính nhà nước năm 2023./. 

Nơi nhận:         
- Các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND huyện;       

- Lưu VT, NV.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

        Phạm Văn Long(đ(đã    
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