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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao số lượng người làm việc  

trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH CAO BẰNG 

 

Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý 

nhà nước lĩnh vực nội vụ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 2611/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về việc giao tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp 

công lập và các tổ chức hội có tính chất đặc thù tỉnh Cao Bằng năm 2022; 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu sử dụng người làm việc của các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập  

năm 2022 cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (có biểu kèm theo). 

   Điều 2. Căn cứ số lượng người làm việc được giao, các đơn vị đối chiếu 

theo chức năng, nhiệm vụ đề xuất chức trách, nhiệm vụ từng viên chức, phương 

án sử dụng biên chế nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Thủ 

trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành quyết định 

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

Nơi nhận: 
- Như điều 3 (thi hành); 

- Sở Nội vụ (Báo cáo); 

- Sở Tài chính (Báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hoàng Thị Mỹ Hảo 



SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

 

GIAO SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC 

 CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG- TBXH NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-SLĐTBXH, ngày     / 01/2022 

của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng) 

                                                                                          Đơn vị tính: Người làm việc 

TT 
Tổng 

số 
Lĩnh vực 

Số người làm việc 

 

Đơn vị sử dụng 
Hưởng 

lương từ 

ngân 

sách nhà 

nước 

Hưởng 

lương từ 

nguồn 

thu sự 

nghiệp 

1 

196 

Sự nghiệp 

giáo dục 

(131) 

69 2 Trường Trung cấp nghề 

2 42 0 Trung tâm Bảo trợ xã hội 

3 18 0 Trung tâm Dịch vụ việc làm 

4 
Sự nghiệp 

Y tế 

(65) 

44 0 Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh 

5 21 0 

Trung tâm Điều dưỡng 

Người có công và chăm sóc 

sức khỏe cán bộ tỉnh 
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