
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Số:        /UBND-VP8 
V/v tham mưu Kế hoạch biên chế công 

chức, số lượng người làm việc trong 

đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            

              Nam Định, ngày       tháng 6 năm 2019 

 

 
 

Kính gửi: Sở Nội vụ; 
 

Ngày 03 tháng 6 năm 2019, Bộ Nội vụ có Văn bản số 2457/BNV-TCBC về 

việc xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các 

đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 (có bản photo gửi kèm theo), đồng chí Chủ 

tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thành phố: 

- Tham mưu kế hoạch biên chế công chức, kế hoạch số lượng người làm việc 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị 

định 68/2000/NĐ-CP và nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức 

hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 theo Biểu 2A, 2B kèm theo. 

- Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 

108/2014/NĐCP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP và số cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động nghỉ hưu đúng độ tuổi, thôi việc theo quy định của pháp 

luật tại tỉnh theo Biểu mẫu số 2C kèm theo. 

Thời gian trình UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch và Báo cáo (kèm theo bản điện 

tử gửi vào hòm thư: nguyenvancuong@namdinh.chinhphu.vn) trước ngày 

18/6/2019./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
 - Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; (để báo cáo) 

-  Như trên; 

- Lưu: VP1, VP8. 

                                                                                                                                                                                            

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
 

Trần Kha 
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