
UBND TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /HD-SNV Nam Định, ngày 12 tháng 5 năm 2022 

  

HƯỚNG DẪN 

V/v 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 

 

Thực hiện Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh 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 thường xuyên, các tổ chức hội của tỉnh Nam Định năm 2022, Sở Nội 

vụ thông báo số lượng người làm việc trong 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 thường xuyên, các tổ chức hội năm 2022 cho các đơn vị (theo Phụ lục 

đính kèm) và hướng dẫn một số điểm về việc phân bổ, quản lý và sử dụng số lượng 

người làm việc trong các ĐVSNCL năm 2022 như sau: 

I. ĐỐI VỚI 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 THƯỜNG XUYÊN (sau đây gọi 

chung là ĐVSNCL chưa tự bảo đảm chi thường xuyên) 

1. Nguyên tắc phân bổ, quản lý, sử dụng số lượng người làm việc trong 

các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên năm 2022 

Giám đốc các Sở ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ 

trưởng các ĐVSNCL thuộc UBND tỉnh căn cứ số lượng người làm việc được 

UBND tỉnh giao tại Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 và Hướng dẫn 

này, ban hành Quyết định phân bổ số lượng người làm việc cho từng đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc theo nguyên tắc sau: 

- Việc phân bổ số lượng người làm việc phải phù hợp chức năng, nhiệm vụ 

quyền hạn, khối lượng công việc năm 2022 của từng đơn vị sự nghiệp, đảm bảo số 

lượng người làm việc tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP 

của Chính phủ. Đơn vị không có đủ số lượng người làm việc tối thiểu theo quy 

định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP phải thực hiện rà soát, xây dựng phương án 

tổ chức lại theo quy định. 
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- Số người làm việc thuộc lĩnh vực sự nghiệp nào thì phân bổ cho ngành sự 

nghiệp đó. Không dùng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp để bố trí cho các cơ 

quan quản lý nhà nước.  

- Đối với lĩnh vực giáo dục: Việc phân bổ biên chế cho từng trường mầm 

non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông phải phân bổ rõ theo vị trí quản 

lý, giáo viên, nhân viên theo hướng dẫn của Sở Nội vụ; phù hợp với số lớp, số học 

sinh/lớp và đảm bảo không cao hơn định mức quy định tại Thông tư liên tịch số 

06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 và Thông tư số 16/2017/TT-

BGDĐT ngày 12/7/2017. 

Thực hiện bố trí số học sinh tối đa trên lớp theo định mức quy định đối với 

khối Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông theo yêu cầu của 

Chính phủ.  

- Thủ trưởng các các sở ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, 

Thủ trưởng các ĐVSNCL có trách nhiệm phân bổ hết số lượng người làm việc 

được UBND tỉnh giao, không để lại nguồn dự phòng; đồng thời chịu trách nhiệm 

chỉ đạo xây dựng phương án bố trí, điều chuyển, thực hiện tinh giản biên chế đối 

với các đơn vị sự nghiệp đang sử dụng số lượng người làm việc cao hơn chỉ tiêu 

biên chế được giao. 

2. Thời hạn thực hiện phân bổ số lượng người làm việc năm 2022 

Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Thủ 

trưởng các ĐVSNCL thuộc UBND tỉnh ban hành Quyết định phân bổ số lượng 

người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và nộp báo cáo về UBND tỉnh 

(qua Sở Nội vụ) trước ngày 20/5/2022 để làm căn cứ theo dõi, thẩm định số lượng 

người làm việc những năm tiếp theo. Số lượng người làm việc đã được phân bổ 

phải giữ ổn định trong năm, nếu có thay đổi phải báo cáo kịp thời.  

Sở Nội vụ gửi kèm theo Công văn này bản Phụ lục thông báo số lượng người 

làm việc trong các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức hội năm 2022 cho từng đơn vị. 

II. ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ BẢO ĐẢM CHI 

THƯỜNG XUYÊN VÀ CHI ĐẦU TƯ, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ 

BẢO ĐẢM CHI THƯỜNG XUYÊN 

1. UBND tỉnh không thực hiện giao số lượng người làm việc cho các 

ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, ĐVSNCL tự bảo đảm chi 

thường xuyên.  

Người đứng đầu ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, 

ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên ban hành quyết định phê duyệt số lượng 

người làm việc của đơn vị, bảo đảm không được thấp hơn định mức số lượng 

người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập do bộ quản lý ngành, lĩnh vực 
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ban hành; bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định đối với số lượng người làm việc của 

đơn vị, không làm tăng kinh phí chi đầu tư đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự 

bảo đảm chi thường xuyên. Hằng năm, đơn vị có trách nhiệm thống kê, tổng hợp vị 

trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm 

việc của đơn vị, báo cáo cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp theo quy định. 

2. Quyết định phê duyệt số lượng người làm việc của ĐVSNCL tự chủ phải 

gửi về cơ quan chủ quản (đối với ĐVSNCL thuộc sở, huyện) hoặc gửi trực tiếp về 

Sở Nội vụ (đối với ĐVSNCL thuộc UBND tỉnh) trước ngày 20/5/2022 để Sở Nội 

vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn việc phân bổ, quản lý, sử dụng số 

lượng người làm việc trong các ĐVSNCL trên địa bàn tỉnh Nam Định. Trong quá 

trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ (qua 

phòng Tổ chức Bộ máy, số điện thoại 0907.200.886) để Sở tổng hợp, báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh cho ý kiến chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- TT HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- UBND tỉnh; (để báo cáo); 

- Sở Tài chính (để phối hợp); 

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, tp; 

- Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; 

- Hội có sử dụng biên chế; 

- Lưu: VT, TCBM.      (HTC3b) 

 

 

 

Triệu Đức Hạnh 

 

 



 

 

 

Phụ lục 1 

Số lượng người làm việc năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

(Kèm theo Hướng dẫn số 878 /HD-SNV ngày 12/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định) 

 

 

Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2022 của Văn 

phòng UBND tỉnh là: 13 người làm việc.
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Phụ lục 2 

Số lượng người làm việc trong  

đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 của Sở Nội vụ 

(Kèm theo Hướng dẫn số 878 /HD-SNV ngày 12/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định) 

 

Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2022 là: 15 

người làm việc. 



 

 

Phụ lục 3 

Số lượng người làm việc trong 

đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(Kèm theo Hướng dẫn số 878 /HD-SNV ngày 12/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định) 

 

 Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2022: 262 

người làm việc, trong đó: 

- Sự nghiệp khác: 262 người làm việc.

   

   

 

 



 

 

   

   

Phụ lục 4 

Số lượng người làm việc trong  

đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 của Sở Công Thương 

(Kèm theo Hướng dẫn số 878 /HD-SNV ngày 12/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định) 

        

 

    Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2022: 15 
người làm việc, trong đó: 

- Sự nghiệp khác: 15 người.



 

 

 

Phụ lục 5 

Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022  

của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

(Kèm theo Hướng dẫn số 878 /HD-SNV ngày 12/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định) 

 
 

 

Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2022  là: 
180 người làm việc, trong đó: 

- Sự nghiệp khác: 180 người làm việc.



 

 

 

Phụ lục 6 

Số lượng người làm việc trong  

đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

(Kèm theo Hướng dẫn số 878 /HD-SNV ngày 12/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định) 

 

 

Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2022 là: 

3.355 người làm việc, trong đó: 

- Sự nghiệp giáo dục đào tạo: 3.355 người, gồm: 

+ Trung học phổ thông: 3.172 người (trong đó cán bộ quản lý, giáo viên: 2.939 

người; Thư viện, thiết bị thí nghiệm, công nghệ thông tin: 95 người; Văn thư, thủ quỹ, 

kế toán, y tế trường học: 136 người; Giáo vụ: 02 người). 

+ Các trung tâm thuộc sở: 75 người. 

+ Cao đẳng sư phạm: 108 người. 

 

  



 

 

 

Phụ lục 7 

Số lượng người làm việc trong  

đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 của Sở Y tế 

(Kèm theo Hướng dẫn số 878 /HD-SNV ngày 12/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định) 

 

 

1. Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2022 là: 

2.330 người làm việc, trong đó: 

- Sự nghiệp giáo dục đào tạo: 49 người.  

- Sự nghiệp y tế tuyến tỉnh, huyện: 671 người. 

- Sự nghiệp y tế xã, phường, thị trấn : 1.610 người. 

2. Số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp năm 2022 là: 

1.273 người làm việc, trong đó: 

- Trung tâm Y tế huyện, thành phố là: 1.243 người. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định: 30 người. 

 

  



 

 

  

 

Phụ lục 8 

Số lượng người làm việc trong  

đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 của Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch 

(Kèm theo Hướng dẫn số 878 /HD-SNV ngày 12/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định) 

 

 

Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2022: 263 
người làm việc, trong đó: 

- Sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch: 263 người. 

  



 

 

  

 

Phụ lục 9 

Số lượng người làm việc trong  

đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 của Sở Tư pháp 

(Kèm theo Hướng dẫn số 878 /HD-SNV ngày 12/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định) 

 

 

Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2022 là: 18 
người làm việc. Trong đó: 

- Sự nghiệp khác: 18 người. 

  



 

 

  

 

Phụ lục 10 

Số lượng người làm việc trong  

đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

(Kèm theo Hướng dẫn số 878 /HD-SNV ngày 12/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định) 

 

 

Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2022: 24 
người làm việc, trong đó: 

- Sự nghiệp khác: 24 người. 

  



 

 

  

 

Phụ lục 11 

Số lượng người làm việc trong  

đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 của Sở Thông tin Truyền thông 

(Kèm theo Hướng dẫn số 878 /HD-SNV ngày 12/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định) 

 

 

Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2022 là: 20 
người làm việc, trong đó: 

- Sự nghiệp khác: 20 người. 



 

 

  

 

Phụ lục 12 

Số lượng người làm việc  

năm 2022 của Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh 

(Kèm theo Hướng dẫn số 878 /HD-SNV ngày 12/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định) 

 

Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2022 là: 75 
người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Phụ lục 13 

Số lượng người làm việc năm 2022 của  

Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định 

(Kèm theo Hướng dẫn số 878 /HD-SNV ngày 12/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định) 

 
Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2022 là: 

294 người. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

Phụ lục 14 

Số lượng người làm việc năm 2022 của  

Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Nam Định 

(Kèm theo Hướng dẫn số 878 /HD-SNV ngày 12/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định) 

 
Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2022 là: 

42 người. 
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Phụ lục 15 

Số lượng người làm việc năm 2022 của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 

(Kèm theo Hướng dẫn số 878 /HD-SNV ngày 12/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định) 
 

 

Số lượng người làm việc là: 8 (Tám) người. 



 

 

Phụ lục 16 

Số lượng người làm việc năm 2022 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh 

(Kèm theo Hướng dẫn số 878 /HD-SNV ngày 12/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định) 

 

 

Số lượng người làm việc là: 10 (Mười) người 

 

 



 

 

 

Phụ lục 17 

Số lượng người làm việc năm 2022 của Hội đông y tỉnh 

(Kèm theo Hướng dẫn số 878 /HD-SNV ngày 12/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định) 

 

 

Số lượng người làm việc là: 03 (Ba) người 

  

 



 

 

 

Phụ lục 18 

Số lượng người làm việc năm 2022 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

(Kèm theo Hướng dẫn số 878 /HD-SNV ngày 12/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định) 

 

 
Số lượng người làm việc là: 10 (Mười) người 

  



 

 

 

Phụ lục 19 

Số lượng người làm việc năm 2022 của Hội làm vườn tỉnh 

(Kèm theo Hướng dẫn số 878 /HD-SNV ngày 12/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định) 

 

Số lượng người làm việc là: 01 (Một) người. 

  



 

 

  

Phụ lục 20 

Số lượng người làm việc năm 2022 của Hội người mù tỉnh 

(Kèm theo Hướng dẫn số 878 /HD-SNV ngày 12/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định) 

 

Số lượng người làm việc là: 05 (Năm) người. 

 



 

 

Phụ lục 21 

Số lượng người làm việc năm 2022 của Hội Nhà báo tỉnh 

(Kèm theo Hướng dẫn số 878 /HD-SNV ngày 12/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định) 

 
 

 

Số lượng người làm việc là: 02 (Hai) người.



 

 

 



 

Phụ lục 22 
Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 

của UBND thành phố Nam Định 

(Kèm theo Hướng dẫn số 878/HD-SNV ngày 12/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định) 

 

1. Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị 

sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên năm 2022 là: 2.381 người, 

trong đó: 

- Sự nghiệp giáo dục đào tạo: 2.293 người làm việc. Gồm: 

+ Mầm non: 689 người (trong đó: Quản lý, Giáo viên: 664 người, Nhân viên 

kế toán: 25 người). 

+ Tiểu học: 864 người (trong đó Quản lý, giáo viên: 792, Nhân viên: 72). 

+ Trung học cơ sở: 740 người (trong đó Quản lý, giáo viên: 663, Nhân viên 77). 

- Sự nghiệp văn hoá, thông tin, thể thao: 42 người. 

- Sự nghiệp khác: 46 người. 

2. Hội Chữ thập đỏ: 3 người. 

 

878/HD-SNV 12/05/2022 16:10:42



Phụ lục 23 
Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 

của UBND huyện Mỹ Lộc 

(Kèm theo Hướng dẫn số 878/HD-SNV ngày 12/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định) 

 

1. Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn 

vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên năm 2022 là: 908 

người, trong đó: 

- Sự nghiệp giáo dục đào tạo: 884 người, gồm: 

+ Mầm non: 281 người (trong đó Quản lý, giáo viên: 270 người; Nhân viên 

kế toán 11 người). 

+ Tiểu học: 310 người (trong đó Quản lý, giáo viên: 277, Nhân viên: 33). 

+ Trung học cơ sở: 272 người (trong đó Quản lý, Giáo viên: 232, Nhân 

viên: 40). 

+ Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên: 21 người. 

- Sự nghiệp văn hoá, thông tin, thể thao: 15 người. 

- Sự nghiệp khác: 9 người. 

2. Hội Chữ thập đỏ: 2 người. 



Phụ lục 24 
Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 

của UBND huyện Vụ Bản 

(Kèm theo Hướng dẫn số 878/HD-SNV ngày 12/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định) 

 

1. Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn 

vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên năm 2022 là: 1.664 

người, trong đó: 

- Sự nghiệp giáo dục đào tạo: 1.637 người. Gồm: 

+ Mầm non: 489 người (trong đó Quản lý, giáo viên: 471 người; Nhân viên 

kế toán 18 người). 

+ Tiểu học: 617 người (trong đó Quản lý, giáo viên: 563 người, Nhân viên: 

54 người). 

+ Trung học cơ sở: 504 người (trong đó Quản lý, Giáo viên: 428 người, 

Nhân viên: 76 người). 

+ Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên: 27 người. 

- Sự nghiệp văn hoá, thông tin, thể thao: 18 người. 

- Sự nghiệp khác: 9 người. 

2. Hội Chữ thập đỏ: 4 người. 



Phụ lục 25 
Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 

của UBND huyện Ý Yên 

(Kèm theo Hướng dẫn số 878/HD-SNV ngày 12/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định) 

 

1. Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn 

vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên năm 2022 là: 3.135 

người, trong đó: 

- Sự nghiệp giáo dục đào tạo: 3.098 người. Gồm: 

+ Mầm non: 1.082 người (trong đó Quản lý, giáo viên: 1.051 người; Nhân 

viên kế toán 31 người). 

+ Tiểu học: 1.094 người (trong đó biên chế Quản lý, Giáo viên: 998 người, 

Nhân viên: 96 người). 

+ Trung học cơ sở: 900 người (trong đó biên chế Quản lý, Giáo viên: 772 

người, Nhân viên: 128 người). 

+ Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên: 22 người. 

- Sự nghiệp văn hoá, thông tin, thể thao: 23 người. 

- Sự nghiệp khác: 14 người. 

2. Hội Chữ thập đỏ: 2 người. 

 

 



Phụ lục 26 
Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 

của UBND huyện Nghĩa Hưng 

(Kèm theo Hướng dẫn số 878/HD-SNV ngày 12/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định) 

 

1. Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn 

vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên năm 2022 là: 2.455 

người, trong đó: 

- Sự nghiệp giáo dục đào tạo: 2.422 người. Gồm: 

+ Mầm non: 845 người (trong đó Quản lý, giáo viên: 821 người; Nhân viên 

kế toán 24 người). 

+ Tiểu học: 836 người (trong đó biên chế Quản lý, Giáo viên: 764 người, 

Nhân viên: 72 người). 

+ Trung học cơ sở: 699 người (trong đó biên chế Quản lý, giáo viên: 599 

người, Nhân viên: 100 người). 

+ Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên: 42 người. 

- Sự nghiệp văn hoá, thông tin, thể thao: 21 người. 

- Sự nghiệp khác: 12 người. 

2. Hội Chữ thập đỏ: 3 người. 

 



Phụ lục 27 
Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 

của UBND huyện Nam Trực 

(Kèm theo Hướng dẫn số 878/HD-SNV ngày 12/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định) 

 

1. Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn 

vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên năm 2022 là: 2.429 

người, trong đó: 

- Sự nghiệp giáo dục đào tạo: 2.394 người. Gồm: 

+ Mầm non: 759 người (trong đó Quản lý, giáo viên: 739 người; Nhân viên 

kế toán 20 người). 

+ Tiểu học: 865 người (trong đó biên chế Quản lý, giáo viên: 805 người, 

Nhân viên: 60 người). 

+ Trung học cơ sở: 730 người (trong đó biên chế Quản lý, giáo viên: 645 

người, Nhân viên: 85 người). 

+ Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên: 40 người. 

- Sự nghiệp văn hoá, thông tin, thể thao: 19 người. 

- Sự nghiệp khác: 16 người. 

2. Hội Chữ thập đỏ: 2 người. 



Phụ lục 28 
Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 

của UBND huyện Trực Ninh 

(Kèm theo Hướng dẫn số 878/HD-SNV ngày 12/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định) 

 

1. Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn 

vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên năm 2022 là: 2.287 

người, trong đó: 

- Sự nghiệp giáo dục đào tạo: 2.261 người. Gồm: 

+ Mầm non: 731 người (trong đó Quản lý, giáo viên: 710 người; Nhân viên 

kế toán 21 người). 

+ Tiểu học: 785 người (trong đó biên chế Quản lý, giáo viên: 722 người, 

Nhân viên: 63 người). 

+ Trung học cơ sở: 720 người (trong đó biên chế Quản lý, Giáo viên: 632 

người, Nhân viên: 88 người). 

+ Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên: 25 người. 

- Sự nghiệp văn hoá, thông tin, thể thao: 17 người. 

- Sự nghiệp khác: 9 người. 

2. Hội Chữ thập đỏ: 2 người. 



Phụ lục 29 
Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 

của UBND huyện Hải Hậu 

(Kèm theo Hướng dẫn số 878/HD-SNV ngày 12/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định) 

 

1. Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn 

vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên năm 2022 là: 3.325 

người, trong đó: 

- Sự nghiệp giáo dục đào tạo: 3.289 người. Gồm: 

+ Mầm non: 1.014 người (trong đó Quản lý, giáo viên: 980 người; Nhân 

viên kế toán 34 người). 

+ Tiểu học: 1.216 người (trong đó biên chế Quản lý, giáo viên: 1.114 

người, Nhân viên: 102 người). 

+ Trung học cơ sở: 1.017 người (trong đó biên chế Quản lý: 877 người, 

Nhân viên: 140 người). 

+ Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên: 42 người. 

- Sự nghiệp văn hoá, thông tin, thể thao: 24 người. 

- Sự nghiệp khác: 12 người. 

2. Hội Chữ thập đỏ: 2 người. 



Phụ lục 30 
Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 

của UBND huyện Xuân Trường 

(Kèm theo Hướng dẫn số 878/HD-SNV ngày 12/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định) 

 

1. Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn 

vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên năm 2022 là: 2.202 

người, trong đó: 

- Sự nghiệp giáo dục đào tạo: 2.171 người. Gồm: 

+ Mầm non: 689 người (trong đó Quản lý, giáo viên: 669 người; Nhân viên 

kế toán 20 người). 

+ Tiểu học: 805 người (trong đó biên chế Quản lý, giáo viên: 745 người, 

Nhân viên: 60 người). 

+ Trung học cơ sở: 653 người (trong đó biên chế Quản lý, giáo viên: 569 

người, Nhân viên: 84 người). 

+ Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên: 24 người. 

- Sự nghiệp văn hoá, thông tin, thể thao: 22 người. 

- Sự nghiệp khác: 9 người. 

2. Hội Chữ thập đỏ: 2 người. 



Phụ lục 31 
Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 

của UBND huyện Giao Thủy 

(Kèm theo Hướng dẫn số 878/HD-SNV ngày 12/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định) 

 

1. Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị 

sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên năm 2022 là: 2.386 người, 

trong đó: 

- Sự nghiệp giáo dục đào tạo: 2.348 người. Gồm: 

+ Mầm non: 719 người (trong đó Quản lý, giáo viên: 697 người; Nhân viên 

kế toán 22 người). 

+ Tiểu học: 860 người (trong đó biên chế Quản lý, giáo viên: 791 người, 

Nhân viên: 69 người). 

+ Trung học cơ sở: 745 người (trong đó biên chế Quản lý, giáo viên: 653 

người, Nhân viên: 92 người). 

+ Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên: 24 người. 

- Sự nghiệp văn hoá, thông tin, thể thao: 21 người. 

- Sự nghiệp khác: 17 người. 

2. Hội Chữ thập đỏ: 3 người. 

 


