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NGHỊ QUYẾT 
Phê duyệt tổng số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng lao động  

trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội tỉnh Tuyên Quang năm 2017  
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Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

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 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 Văn bản số 566/BNV-TCBC ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Bộ 
Nội vụ về việc thẩm định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công 
lập năm 2017 của tỉnh Tuyên Quang; 

Xét Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng 
lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội của tỉnh năm 2017; 
Báo cáo thẩm tra số 83/BC-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ban Pháp chế 
Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
tại kỳ họp, 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1. Phê duyệt tổng số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng lao 

động trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội của tỉnh Tuyên Quang 
năm 2017, như sau:  

1. Tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của 
tỉnh: 15.964 người, trong đó: 

- Số lượng người làm việc khối Nhà nước: 15.845 người; 

- Số lượng người làm việc khối Đảng, Đoàn thể: 58 người ; 

- Dự phòng số lượng người làm việc: 61 người. 

2. Số lượng người làm việc trong các tổ chức Hội: 34 người. 
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3. Chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 
tháng 11 năm 2000 của Chính phủ: 144 chỉ tiêu. 

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức, chỉ đạo thực hiện giao số 
lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và trong các tổ chức 
Hội của tỉnh năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng 
nhân dân, các tổ đại biểu 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 được Hội đồng nhân dân tỉnh 
Tuyên Quang khóa XVIII, kỳ họp thứ 4 thông qua 25 tháng 7 năm 2017./. 

 

Nơi nhận: 
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; 
- Chính phủ; 
- Văn phòng Quốc hội;               
- Văn phòng Chủ tịch nước;            
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Nội vụ; 
- Thường trực Tỉnh uỷ; 
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Uỷ ban nhân dân tỉnh; 
- Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các Tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố; 
- Công báo Tuyên Quang; 
- Cổng Thông tin điện tử  tỉnh; 
- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh; 
- Báo Tuyên Quang; 
- Đài Phát thanh  và Truyền hình tỉnh; 
- Lưu: VT, (Dũng). 

CHỦ TỊCH 
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Nguyễn Văn Sơn 

 
 
 


