
UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

Số:          /BC-UBND

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

TP. Hải Dương, ngày      tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, số lượng người làm việc

tại đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội có tính chất đặc thù 
thuộc UBND thành phố Hải Dương năm 2023

Căn cứ Quyết định số 3655/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh 
Hải Dương về giao chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước, số lượng người làm việc 
tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Hải Dương năm 2023; 
Quyết định số 3664/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về 
giao số lượng người làm việc trong các tổ chức hội quần chúng được Đảng và 
Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2023;

Căn cứ Công văn số 1253/SNV-TCBC&CCHC ngày 30/12/2022 của Sở 
Nội vụ tỉnh Hải Dương về số lượng người làm việc năm 2023 tại các Trường Mầm 
non, Tiểu học và THCS thuộc UBND thành phố Hải Dương,

UBND thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy về việc phân bổ chỉ tiêu 
biên chế hành chính nhà nước, số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp 
công lập và tổ chức hội có tính chất đặc thù thuộc UBND thành phố Hải Dương 
năm 2023, cụ thể như sau:

1. Phân bổ biên chế hành chính nhà nước: 102 chỉ tiêu, như sau:

TT Tên đơn vị
Chỉ tiêu biên 
chế giao đầu 

năm

Số biên chế 
phải tinh giản 

năm 2023

Số biên chế 
còn lại sau 
khi giảm

Ghi chú

1 Văn phòng HĐND và UBND 17 17
1.1 Lãnh đạo HĐND và UBND 07 07

1.2 Công chức chuyên môn 
nghiệp vụ 10 10

2 Phòng Nội vụ 07 07
3 Phòng Tài chính - Kế hoạch 12 12
4 Phòng Giáo dục và Đào tạo 10 10 Tăng 01 so với 

2022

5 Phòng Lao động Thương Binh 
Xã hội 07 07

6 Phòng Tài nguyên và Môi 
trường 12 12

7 Phòng Kinh tế 08 08
8 Phòng Văn hóa và Thông tin 05 05
9 Phòng Tư pháp 04 04
10 Phòng Y tế 04 04
11 Phòng Quản lý Đô thị 11 1 10 Tinh giản 01 

12 Thanh tra 05 05 Giảm 01 so với 
2022

Tổng cộng: 102 1 101



2. Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập: 111 
người.

2.1. Số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước: 109 người;
a) Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX: 44 người; 
b) Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao: 10 người;
c) Đài Phát thanh: 17 người;
d) Câu lạc bộ Hưu trí Nguyễn Trãi: 03 người;
e) Đội Kiểm tra quy tắc Quản lý đô thị: 21 người;
f) Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp:  14 người;
2.2. Số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp: 02 người;
Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao:  02 người;
3. Số người làm việc trong tổ chức hội có tính chất đặc thù hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước: 02 người;
Hội Chữ thập đỏ: 02 người.
4. Giao số lượng người làm việc tại các Trường Mầm non, Tiểu học, THCS 

thuộc UBND thành phố Hải Dương hưởng lương từ ngân sách nhà nước thành 
phố Hải Dương năm 2023, cụ thể như sau:

4.1. Đối với các trường Mầm non:
- Số lượng người làm việc giao đầu năm 2023: 1.023 người;
- Số lượng người làm việc phải giảm:           16 người;
- Số lượng người làm việc bổ sung:      04 người;
- Số lượng người làm việc được sử dụng năm 2023: 1.011 người.
4.2. Đối với các trường Tiểu học:
- Số lượng người làm việc giao đầu năm 2023: 1.318 người;
- Số lượng người làm việc phải giảm:      17 người;
- Số lượng người làm việc bổ sung:      21 người;
- Số lượng người làm việc được sử dụng năm 2023: 1.322 người.
4.3. Đối với các trường THCS:
- Số lượng người làm việc giao đầu năm 2023:    954 người;
- Số lượng người làm việc phải giảm:      14 người;
- Số lượng người làm việc bổ sung:      20 người;
- Số lượng người làm việc được sử dụng năm 2023:    960 người.

(Cụ thể có Biểu chi tiết kèm theo)
5. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng viên chức và người lao động năm 2023 của 

Xí nghiệp Giao thông vận tải thành phố Hải Dương gồm 137 người (Kế hoạch số 
01/KH-XN ngày 03/01/2023 của Xí nghiệp Giao thông vận tải).

UBND thành phố báo cáo, xin ý kiến Thường trực Thành ủy./.

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy          
- Thường trực HĐND tp        (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tp;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Hồ Đăng
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