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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc điều chỉnh, giao bổ sung số lượng người làm việc  

cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Tủa Chùa 

năm học 2022 - 2023 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TỦA CHÙA 

 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị 

trí việc làm và biên chế công chức; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND 

tỉnh Điện Biên về việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công 

chức, viên chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 3251/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà 

nước 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 đảm bảo chi thường xuyên 

thuộc tỉnh Điện Biên năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc điều chỉnh, giao bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương 

từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập 

thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố năm học 2022 - 2023; 

Căn cứ Quyết định số 2509/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND huyện 

Tủa Chùa về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công 

lập; chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của chính phủ 

cho các cơ quan, đơn vị thuộc quản lý UBND huyện Tủa Chùa năm 2022; 

 Căn cứ Thông báo số 681-TB/HU ngày 02/12/2022 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy Tủa Chùa về chủ trương điều chỉnh, giao bổ sung số lượng người làm 

việc cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Tủa 

Chùa, năm học 2022 - 2023; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh, giao bổ sung số lượng người làm việc cho các đơn vị 

sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Tủa Chùa, năm học 2022 - 

2023, cụ thể như sau: 

TT Cấp học 

Số lượng 

người làm việc 

đã giao năm 

2022 theo 

Quyết định số 

2509/QĐ-

UBND ngày 

24/12/2021 của 

UBND huyện 

Tủa Chùa 

Số lượng 

người 

làm việc 

được giao 

bổ sung 

năm học 

2022-

2023 

Số lượng người làm 

việc được giao sau khi 

điều chỉnh, bổ sung 

năm học 2022 - 2023 

1. Mầm non 353 81 434 

2. Tiểu học 481 12 493 

3. THCS 272 4 276 

4. Tổng 1.106 97 1.203 

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị 

sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện có trách nhiệm quản lý, bố 

trí, sử dụng số lượng người làm việc được giao theo đúng quy định.  

 Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng phòng các phòng: Nội 

vụ, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:   
 - Như Điều 3;     
 - Thường trực Huyện ủy;    

 - Thường trực HĐND huyện; 

 - Lãnh đạo UBND huyện; 

 - Ban Tổ chức Huyện ủy; 

 - Lưu: VT, NV.                      

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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