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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc điều chỉnh giảm biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước,  

 giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập,  

các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng và hợp đồng lao động  

theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, năm 2019 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

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

Căn cứ Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung 

ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 của Chính phủ về quản 

lý biên chế công chức;  

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ, quy 

định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;  

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ quy định 

về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-BNV ngày 21/3/2019 của Bộ Nội vụ về việc 

điều chỉnh giảm biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà 

nước năm 2019 của tỉnh Nam Định và Công văn số 6299/BNV-TCBC ngày 

26/12/2018 của Bộ Nội vụ về việc thẩm định số lượng người làm việc trong các 

đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 của tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Nam 

Định khóa XVIII, kỳ họp thứ chín về việc điều chỉnh giảm biên chế công chức 

quản lý hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các 

đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng 

và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, năm 2019; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 812/TTr-SNV ngày        

19/07/2017 về việc điều chỉnh giảm biên chế công chức quản lý hành chính nhà 

nước, giao số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, 

chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng và hợp đồng lao động theo Nghị định 

68/2000/NĐ-CP năm 2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh giảm 71 biên chế công chức quản lý thị trường năm 2019 

của Sở Công Thương. Biên chế công chức năm 2019 của Sở Công thương là 51 

biên chế. 
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 Điều 2. Giao tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

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

sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên 

mầm non hợp đồng và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, năm 

2019 như sau: 

1. Số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 27.889 người, 

trong đó :  

- Sự nghiệp giáo dục: 21.687 người làm việc. 

- Sự nghiệp y tế: 4.600 người làm việc. 

- Sự nghiệp văn hóa: 559 người làm việc. 

- Sự nghiệp khác: 1.043 người làm việc. 

2. Số người làm việc trong các tổ chức Hội: 65 người. 

3. Giáo viên mầm non hợp đồng: 5.553 chỉ tiêu. 

4. Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: 203 chỉ tiêu.  

 (Chi tiết tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 kèm theo) 

 Điều 3. Tổ chức thực hiện : 

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan ngang sở, cơ quan trực thuộc 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm: 

a) Căn cứ chỉ tiêu biên chế công chức, số người làm việc, lao động hợp đồng 

theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng được 

giao, thực hiện việc phân bổ cho các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc 

theo thẩm quyền, báo cáo kết quả với UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để theo dõi. 

b) Quản lý, sử dụng có hiệu quả biên chế công chức quản lý hành chính nhà 

nước; số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP 

và chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng được giao, đồng thời thực hiện tốt tinh 

giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo quy định tại Nghị quyết 

số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 

20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và các quy định của 

tỉnh có liên quan. 

c) Xây dựng phương án bố trí, điều chuyển, thực hiện tinh giản biên chế đối 

với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đang sử dụng biên chế công chức, số 

lượng người làm việc cao hơn chỉ tiêu biên chế được giao năm 2019. Không thực 

hiện việc ký hợp đồng lao động đối với những người làm công việc chuyên môn, 

nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức trong các cơ quan hành 

chính hoặc là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm 

toàn bộ hoặc một phần kinh phí chi thường xuyên. 

2.  Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm: 

a) Thông báo chỉ tiêu biên chế quản lý hành chính nhà nước, số người làm 

việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non 
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hợp đồng và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP  năm 2019 cho 

các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; hướng dẫn các đơn vị 

quản lý, sử dụng biên chế quản lý hành chính, số lượng người làm việc trong đơn 

vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng và 

hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP theo đúng quy định.      

b) Theo dõi, tổng hợp, thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế 

quản lý hành chính nhà nước, số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, 

các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng và hợp đồng lao động theo 

Nghị định 68/2000/NĐ-CP của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố, định kỳ báo cáo theo quy định. 

Điều 4.  - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, 

Giám đốc Sở Tài chính, thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 
Nơi nhận : 
- Bộ Nội vụ (để báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh;(để báo cáo) 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 4; 

- Wesite tỉnh; 

- Lưu : VP1, VP8. 

 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Nghị 
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