
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH GIANG

Số:        /UBND - NV
Về việc xây dựng kế hoạch 
biên chế trong các đơn vị 

sự nghiệp công lập năm 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Giang, ngày      tháng 8 năm 2022

Kính gửi:  
- Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện;
- Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX;
- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, các   
trường liên cấp Tiểu học & THCS;

Thực hiện Công văn số 730/SNV-TCBC&TCPCP ngày 26/8/2022 của Sở 
Nội vụ về việc rà soát kế hoạch biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước, số 
lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023.

Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu 
học, THCS, các trường TH&THCS; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện 
thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi 
thường xuyên xây dựng kế hoạch số lượng người làm việc theo biểu mẫu số 02;

2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường 
xuyên, xây dựng kế hoạch số lượng người làm việc theo biểu mẫu số 03;

3. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và đơn 
vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư báo cáo theo 
biểu mẫu số 04;
 4. Báo cáo việc tăng (giảm) quy mô số lớp, số học sinh tại các bậc học năm 
học 2021-2022, 2022-2023: Mầm non theo mẫu 4A, Tiểu học theo biểu mẫu 
4B, THCS theo biểu mẫu 4C, TH&THCS theo mẫu 4D; Trung tâm GDNN-
GDTX theo mẫu 4E.

(Các biểu mẫu được gửi kèm theo Công văn này)
Báo cáo các đơn vị lập theo mẫu và gửi về Uỷ ban nhân dân huyện (qua 

phòng Nội vụ) trước ngày 08/9/2022 để tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ; đồng thời 
gửi về địa chỉ mail phongnoivu.binhgiang@haiduong.gov.vn.

Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập 
nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả đúng thời gian quy định./. 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VTVP.                                                                             

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trung Kiên
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