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CÔNG BÁO/Số 05+06/Ngày 25-02-2018

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
Số: 29 /NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 08 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Giao biên chế công chức hành chính, quyết ñịnh biên chế sự nghiệp
và hợp ñồng lao ñộng năm 2018 của tỉnh Thái Nguyên

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị ñịnh số 21/2010/Nð-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ
về quản lý biên chế công chức;
Căn cứ Nghị ñịnh số 68/2000/Nð-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ
về thực hiện chế ñộ hợp ñồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà
nước, ñơn vị sự nghiệp;
Căn cứ Nghị ñịnh số 108/2014/Nð-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ
về chính sách tinh giản biên chế;
Xét Tờ trình số 186/TTr-UBND ngày 15/11/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
Thái Nguyên về việc giao biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp và hợp
ñồng năm 2018 của tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội ñồng
nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Giao biên chế công chức hành chính năm 2018 của tỉnh Thái Nguyên cho
các cơ quan quản lý, sử dụng là: 2.160 biên chế.
ðiều 2. Quyết ñịnh tổng số biên chế sự nghiệp và hợp ñồng lao ñộng theo Nghị
ñịnh số 68/2000/Nð-CP của Chính phủ năm 2018 của tỉnh Thái Nguyên là:
- Tổng số biên chế sự nghiệp: 27.023 biên chế.
Trong ñó:

