
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND Thuận Nam, ngày      tháng 9 năm 2019 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính 

các cơ quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2019 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN NAM 

  

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

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về 

quản lý biên chế công chức; Nghị định số 110/2015/NĐ-CP ngày 29/10/2015 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 

08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; 

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính, 

hợp đồng đối với các cơ quan hành chính thuộc tỉnh Ninh Thuận năm 2019; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 338/TTr-PNV ngày 

17/9/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Giao 83 chỉ tiêu biên chế công chức hành chính đối với các cơ 

quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2019  

               (Số lượng cụ thể theo phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan: 

1. Thủ trưởng các cơ quan có tên tại Điều 1 có trách nhiệm chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan có liên quan trong việc quản lý và sử dụng biên chế công 

chức hành chính được giao đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách 

nhiệm tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các 

cơ quan có tên tại Điều 1 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019 và thay thế 

Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về 

giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính đối với các cơ quan hành chính thuộc 

Ủy ban nhân dân huyện năm 2018. 
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Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, 

Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Thuận Nam 

và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ (b/c); 
- TT Huyện ủy, HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tổ chức huyện ủy; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Huyền 
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PHỤ LỤC 
GIAO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2019 

ĐỐI VỚI CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

(ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /9/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Tên cơ quan Biên chế 

được giao 

Ghi chú 

01 Văn phòng cấp ủy và  

chính quyền huyện Thuận Nam 

18 Bao gồm HĐND: 05; 

Lãnh đạo UBND: 03 

02 Phòng Nội vụ 7 Bao gồm cả biên chế ông 

Kiều Thanh Nhõa, 

PBTĐU xã Phước Nam 

03 Phòng Tư pháp  4  

04 Phòng Tài chính-Kế hoạch 9  

05 Phòng Tài nguyên và Môi trường 8  

06 Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội 

7  

07 Phòng Văn hóa và Thông tin 4  

08 Phòng Giáo dục và Đào tạo 8  

09 Thanh tra huyện 6  

10 Phòng Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn 

5  

11 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 7  

Tổng 83  
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