
  

 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
Số:      /TB-SVHTTDL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Hà Nam, ngày        tháng 01 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Phân bổ biên chế công chức các phòng Khối quản lý Nhà nước và số lượng 
người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở năm 2020 

  

Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của UBND tỉnh 
Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam; 

 Căn cứ Quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh Hà 
Nam về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà 
nước, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020; 

 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức các 
phòng Khối quản lý Nhà nước và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự 
nghiệp thuộc Sở năm 2020 như sau: 

TT Đơn vị Số biên chế giao  Ghi chú 

   I Khối các phòng quản lý Nhà nước 42  

II Khối các đơn vị sự nghiệp 128  

1 Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh 65  

2 Trung tâm Hl & TĐ TDTT 28  

3 Trung tâm Xúc tiến Du lịch 07  

4 Bảo tàng tỉnh 15  

5 Thư viện tỉnh 13  

 Tổng cộng 170 biên chế   

 Căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao các phòng, đơn vị phân công, bố trí sử 
dụng công chức và viên chức theo đúng quy định./. 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ (để b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu VT,TCPC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Xuân Huy 
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