
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 16/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày 19 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Quyết định số lượng người làm việc trong các đơn vị  

sự nghiệp công lập tỉnh Tuyên Quang năm 2015 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ 

về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, 
đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ 
quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Văn bản số 4839/BNV-TCBC ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ 
về việc thẩm định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh 
Tuyên Quang năm 2014;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 03/TTr-UBND ngày 06 
tháng 01 năm 2015 về phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công 
lập của tỉnh năm 2015; Báo cáo thẩm tra số 14/BC-HĐND ngày 15 tháng 01 năm 2015 
của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,  

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập 
tỉnh Tuyên Quang năm 2015, như sau: 

1. Tổng số lượng người làm việc:               16.388 người, trong đó:
- Số lượng người làm việc khối Nhà nước:     16.331 người;
- Số lượng người làm việc khối Đảng, Đoàn thể:        52 người;
- Dự phòng số lượng người làm việc:                           05 người.
2. Chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 

11 năm 2000 của Chính phủ: 118 chỉ tiêu.



Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết này theo đúng 
quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và 
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa 
XVII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2015.

 CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

 Nguyễn Sáng Vang


