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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

Số: 33/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đắk Lắk, ngày 06 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính,
phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;
biên chế hội đặc thù và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và
Nghị định số 161/2018/NĐ-CP năm 2020
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ CHÍN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa 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 định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ
về quản lý biên chế công chức;
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; Nghị định số 36/2013/NĐCP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Ch nh phủ về vị tr việc làm và cơ c u ng ch c ng
chức;
Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính
phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8
năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐCP;
Căn cứ Quyết định số 739/QĐ-BNV ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Bộ Nội vụ về
việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành ch nh nhà nước của tỉnh
Đắk Lắk năm 2020; C ng văn số 237/BNV-TCBC ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Bộ
Nội vụ về việc bổ sung biên chế sự nghiệp của tỉnh Đắk Lắk năm 2019; C ng văn số
5240/BNV-TCBC ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Bộ Nội vụ về việc số lượng người
làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Đắk Lắk năm 2020;
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Xét Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Ủy an nh n
n tỉnh về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan hành ch nh, phê uyệt tổng
số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; biên chế hội và hợp đồng
lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP năm
2020; Báo cáo thẩm tra số 91/BC-HĐND ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Ban Pháp
chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đ i biểu Hội đồng nhân dân tỉnh t i kỳ
họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành ch nh, phê uyệt
tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; biên chế hội đặc thù
và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số
161/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020, như sau:
1. Tổng số biên chế công chức là 3.017 biên chế.
2. Tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ph m vi
quản lý của tỉnh là 40.012 người.
3. Biên chế hội đặc thù: 137 chỉ tiêu.
4. Số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định
số 161/2018/NĐ-CP: 2.272 chỉ tiêu. (Trong đó: đơn vị sự nghiệp công lập là 1.910; cơ
quan hành chính và tổ chức khác là 362).
(Chi tiết tại Phụ lục số I, II, III, IV kèm theo).
Điều 2. Giao Ủ
nh triển khai thực hiện Nghị quyết và áo cáo
kết quả t i các kỳ họp của Hội đồng nh n n tỉnh.
Giao Thường trực Hội đồng nh n n tỉnh, các Ban của Hội đồng nh n n
tỉnh, Tổ đ i iểu Hội đồng nh n n tỉnh và đ i iểu Hội đồng nh n n tỉnh giám sát
việc triển khai, thực hiện Nghị quyết.
Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nh n n tỉnh Đắk Lắk khóa IX, Kỳ
họp thứ Ch n th ng qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày
06 tháng 12 năm 2019./.
CHỦ TỊCH

Y Biêr Niê

