
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN PHỦ ỌUỎC Độc iập - Tự do - Hạnh phức

Số: ^Ịt>^^/QĐ-ƯBND Phú Quốc, ngày tháng năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

về việc phân bổ biên chế công chửc hành chính năm 2020
cho các co* quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ QUỐC

Căn cứ Luật Tố chức Chính quyền địa phưoTig ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 288/NQ-HĐND ngày 02 tháng 01 năm 2020 của

Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc giao biên chế công chức trong cơ
quan, tổ chức hành chính Nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 28/2017/QĐ-ƯBND ngày 28 tháng 7 năm 2017 của
ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành quy định về phân cấp việc tuyển
dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thấm quyền quản lý của úy ban nhân
dân tỉnh Kiêa Giang; ^

Xét Đề nghị của Trưởng Phồng Nội vụ tại Tờ trình số /TTr-PNV
ngày 13 tháng 01 năm 2020,

QUYỂTĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ 108 biên chế công chức được giao năm 2020 cho các cơ
quan chuyên môn thuộc úy ban nhân dân huyện, cụ thế như sau:

1. Văn Phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện: 21
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 11
3. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 10
4. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 09
5. Phòng Nội VỊI: 10
6. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội: 08
7. Phòng Kinh tế: 08
8. Phòng Quản lý Đô thị: 08
9. Phòng Văn hóa và Thông tin: 07
10. Thanh tra huyện: 09
11. Phòng Tư pháp: 04
12. Phòng Y tế: 03



Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Trưởng Phòng Nội vụ căn cứ số lượng biên chế công chức được phân
bổ tại Điều 1 Quyết định này, thông báo để các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy
ban nhân dân huyện biết, thực hiện.

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện căn cứ
số lượng biên chế công chức được phân bổ, thực hiện việc quản lý, tuyển dụng
và sử dụng theo đúng các quy định của Luật Cán bộ công chức và Quyết định số
28/2017/QĐ-ƯBND ngày 28 tháng 7 năm 2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Kiên
Giang ban hành quy định về phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công
chức thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Điều 3. Chánh Văn Phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện,
Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tài chính - Ke hoạch, Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH
- TT. HĐND huỵện; PHỐ CHỦ TỊCH
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan chuyên môn
thuộc UBND huyện;
- Phòng Nội vụ (16b);
- Kho bạc Nhà niróc liuyện;
-Lưu: VT, tvtuyen.

Huỳnh Quang Hưkìg



ƯBND HUYỆN PHỦ QUỐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-PNV Phú Quốc, ngày /fị tháng năm 2020

TỜ TRÌNH
Vê việc phân bô biên chê công chửc hành chính năm 2020

cho các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện

Căn cứ Nghị quyết số 288/NQ-HĐND ngày 02 tháng 01 năm 2020 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc giao biên chế công chức trong cơ
quan, tổ chức hành chính Nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 28/2017/QĐ-ƯBND ngày 28 tháng 7 năm 2017 của
ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành quy định về phân cấp việc tuyển
dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân
dân tỉnh Kiên Giang.

Phòng Nội vụ trình Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện xem xét ban hành
Quyết định phân bổ 108 biên chế công chức hành chính năm 2020 cho các cơ
quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, cụ thể như sau:

1. Văn Phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện: 21
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 11
3. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 10

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 09

5. Phòng Nội vụ: 10

6. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội: 08
7. Phộng Kinh tế: 08
8. Phòng Quản lý Đô thị: 08

9. Phòng Văn hóa và Thông tin: 07

10. Thanh tra huyện: 09

11. Phòng Tư pháp: 04
12. Phòng Y tế: 03
Vì yêu cầu nhiệm vụ chung của huyện, Phòng Nội vụ trình Chủ tịch ủy

ban nhân dân huyện xem xét chấp thuận./.
Nơi nhận: PHÒNG
- CT, các PCT UBND huyện;
- Trưỏng, các Phó trưởng phòng;
- Lưu: VT, tvtuyen.

fĩẹp Phú Vĩnh


