
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THẢNH PHÓ PHỦ QUỐC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ^5 /QĐ-ƯBND Phủ Quốc, ngày 0^ thảng OẬ năm 2021

QƯYÉT ĐỊNH
về vỉệc phân bổ bỉên chế công chức hành chính năm 2021

cho các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân thành phố

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC

Căn cứ Luật To chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;
Luật sửa đối, bổ sung một số điểu của Luật Tố chức Chỉnh phủ và Luật Tố chức
chính quyền địa phương ngày 22 thảng 1 ỉ năm 2019;

Căn cứ Luật cản bộ, công chức ngày 13 thảng 11 năm 2008; Luật sửa
đôi, bo sung một số điểu của Luật Cản bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25
tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 thảng 11 năm 2020 của
Chỉnh phủ quy định ỵề tuyển. dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cử Nghị quyết sỗ 509/NQ-HĐND ngày 08 thảng 12 năm 2020 của
Hội đông nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc giao biên chế công chức trong cơ
quan, tố chức hành chỉnh Nhà nước tỉnh Kiên Giang năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 28/20]7/QĐ-ƯBND ngày 28 tháng 7 năm 2017 của
Uy 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 lỷ của ủy ban nhân
dân tỉnh Kiên Giang.

Xét Để nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình sỗ 16/TTr-PNV ngày
07 thảng 01 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH;

Điều 1. Phân bổ 104 biên chế công chức được giao năm 2021 cho các cơ
quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân thành phố, cụ thể như sau:

1. Văn Phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố: 19
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 11
3. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 10
4. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 08

5. Phòng Nội vụ: 10

6. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội: 08
7. Phòng Kinh tế: 08



8. Phòng Quản lý Đô thị:

9. Phòng Văn hóa và Thông tin:

10. Thanh tra huyện:

11. Phòng Tư pháp:
12. Phòng Y tế:

08

07

09

04

02

Điều 2. Chánh Văn Phòng Hội đống nhân dân và Uy ban nhân dân thành
phố, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tài chính - Kế 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:
- CT, các PCT ƯBND thành phố;
- Các cơ quan chuyên môn
thuộc UBND thành phố;
- ỈCho bạc Nhà nước thành phố;
- Lưu: VT, tvtuyen.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Quang Hưhg



UBND TP PHÚ Qưổc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: Jjl) /TTr-PNV Phủ Quốc, ngày thảng õ'í-năm 2021

TỜ TRÌNH
về vỉệc phân bể bỉên chế công chức hành chính năm 2021

cho các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân thành phố

Căn cứ Nghị quyết số 509/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 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 tỉnh Kiên Giang năm 2021;

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 thành phố xem xét ban
hành Quyết định phân bổ 104 biên chế công chức hành chừứi năm 2021 được
Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang giao {giảm 04 biên chế so với năm 2020),
cho các cơ quan chuyên môn thuộc ƯBND thành phố, cụ thể như sau:

1. Văn Phòng Hộỉ đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện: 19 biên
chế (giảm 02 biên chế).

Lý do: Theo quy đinh của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ
chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm
2019 thì kể từ nhiệm kỳ 2016 - 2021 Thường trực HĐND ở thành phố thuộc tỉnh
gồm Chủ tịch HĐND, một Phó Chủ tịch HĐND và các ủy viên là Trưởng các
ban của HĐND {ạiảm 01 Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện). Đồng tíiời hiện nay
HĐND thành phô cũng đã giảm 01 Phó Chủ tịch; Bên cạnh đó, sau khi hoàn
thành việc sắp xếp, tổ chức bộ máy sẽ điều chuyển 01 biên chế được phân bổ
năm 2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về Văn phòng HĐND&ƯBND thành
phố.

2. Phòng Tàỉ chính - Ke hoạch: 11 bỉên chế.
Sau khi hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy sẽ điều chuyển 01 biên

chế được phân bổ năm 2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về Văn phòng
HĐND&ƯBND thành phố.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 08 biên chế {Giảm 01 biên chế)
Lý do: Theo Đề án vị trí việc làm đã được ƯBND tỉnh Kiên Giang phê

duỵệt thì đến năm 2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố sẽ giảm 01 biên
che.

4. Phòng Y tế: 02 biên chế (Giảm 01 biên chế).
Lý do: Theo yêu cầu, nhiệm vụ.
5. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 10 biên chế



6. Phòng Nội vụ: 10 biên chế
7. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 08 biên chế
8. Phòng Kỉnh tế: 08 biên chế
9. Phòng Quản lý Đô thị: 08 biên chế
10. Phòng Văn hóa và Thông tin: 07 biên chế
11. Thanh tra huyện: 09 biên chế
12. Phòng Tư pháp: 04 biên chế

Phòng Nội vụ trình Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố xem xét chấp
thuận./.
Nd nhận: TRƯỞNG PHÒNG
- CT, các PCT ƯBND thành phố;
- Trưởng, các Phó trưởng phòng;
- Lưu: VT, tvtuyen.

Dỉệp Phú Vĩnh


