
UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THANH TRA TỈNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /TB-TTr          Tây Ninh, ngày 17 tháng 9 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Về việc phân bổ biên chế công chức và  

hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2019 

 

  

Căn cứ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 của UBND 

tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thuộc 

UBND tỉnh quản lý; 

Căn cứ Đề án số 01/ĐA-TTr ngày 07/12/2018 của Thanh tra tỉnh về sắp 

xếp tổ chức mộ máy của Thanh tra tỉnh theo Nghị quyết số 18-NQ/TW; 

Thực hiện Thông báo số 26/TB-SNV ngày 04/01/2019 của Sở Nội vụ về 

việc giao biên chế công chức năm 2019 cho Thanh tra tỉnh; Thông báo số 

399/TB-SNV ngày 14/3/2019 của Sở Nội vụ về giao chỉ tiêu hợp đồng lao động 

theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ năm 2019, 

Thanh tra tỉnh phân bổ chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị 

định số 68/2000/NĐ-CP năm 2019 cụ thể: 

1. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh: 04 biên chế; 

2. Văn phòng: 08 biên chế và 05 hợp đồng lao động theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP; 

3. Phòng Nghiệp vụ 1: 07 biên chế; 

4. Phòng Nghiệp vụ 2: 06 biên chế; 

5. Phòng Nghiệp vụ 3: 06 biên chế. 

Thanh tra tỉnh thông báo phân bổ biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng 

lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2019 theo quy định./. 

   

Nơi nhận:            CHÁNH THANH TRA  
- Như trên;   

- Lđ Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT, HS. 
   (M.An) 
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