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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và 

hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm 

một phần chi thường xuyên thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 Căn cứ Nghị định 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc 

làm và biên chế công chức; Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ 

về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước qua Kho bạc 

Nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Về 

việc giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nướcvà hưởng lương 

từ nguồn thu sự nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi 

thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường 

xuyên, các tổ chức hội của tỉnh Nam Định năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định;  

Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 10/12/2021của UBND tỉnh Nam Định về ban 

hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông 

tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.  

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1: Giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và 

hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm 

một phần chi thường xuyên thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022, cụ thể 

như sau: 

- Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất: 24 người. 

 Điều 2: Giao Giám đốc Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất 

có trách nhiệm: 

- Căn cứ số lượng người làm việc được giao, thực hiện việc phân bổ cho các 

đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền, báo cáo kết quả với Sở Tài nguyên và Môi 

trường (qua Văn phòng) để theo dõi. 

-  Sử dụng biên chế đúng theo quy định, thực hiện theo đề án vị trí việc làm, 

cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập để 

làm cơ sở đổi mới cơ chế quản lý công chức, viên chức. 



 Điều 3: - Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

     - Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Trung tâm Thông tin, dữ liệu và 

Phát triển quỹ đất, Thủ trưởng các đơn vị thuộc sở, các cơ quan, đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3;  

- Sở Nội vụ; 

- Sở Tài chính; 

- Kho bạc Nhà nước Nam Định; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Văn Sơn 
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