
UBND TỈNH CAO BẰNG 

BAN DÂN TỘC 

 

Số:        /QĐ-BDT 

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                

Cao Bằng, ngày      tháng 3 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao biên chế công chức năm 2022 
 

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH CAO BẰNG 

 

Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2018 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng 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 06/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 
cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 2610/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao biên chế công chức năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao tổng số người thực hiện hợp đồng lao động 
theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 252/QĐ-BDT ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Ban Dân 

tộc về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức các phòng 
chuyên môn thuộc Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng; 

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ban. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Giao biên chế công chức, người lao động năm 2022 cho các phòng 

chuyên môn thuộc Ban Dân tộc cụ thể như sau: 

- Văn phòng 5 biên chế và 4 lao động hợp đồng. 

- Thanh tra 5 biên chế. 

- Phòng Chính sách Dân tộc 9 biên chế. 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Giao cho Văn phòng theo dõi, kiểm tra việc sử dụng biên chế công chức, 

người lao động thuộc cơ quan Ban Dân tộc theo đúng quy định hiện hành. 

2. Các phòng chuyên môn căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao phân công nhiệm 

vụ cho công chức, người lao động. 



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng chuyên môn chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 4 (để thi hành); 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu:VT, TC. 

 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Bế Văn Hùng 
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