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PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ðỊNH
Số: 36/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình ðịnh, ngày 25 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về biên chế công chức và số lượng người làm việc
trong các ñơn vị sự nghiệp công lập năm 2016
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ðỊNH
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND tỉnh ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt ñộng của Hội ñồng nhân dân;
Căn cứ Nghị ñịnh số 21/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ
về quản lý biên chế công chức; Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 7 năm
2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số ñiều quy ñịnh tại Nghị ñịnh số
21/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công
chức; Nghị ñịnh số 41/2012/Nð-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy
ñịnh về vị trí việc làm trong ñơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết ñịnh số 1800/Qð-BNV ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Bộ Nội
vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016;
Sau khi xem xét Tờ trình số 194/TTr-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các ñơn vị
sự nghiệp công lập năm 2016 của tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 46/BCTT-BPC ngày 21
tháng 12 năm 2015 của Ban Pháp chế Hội ñồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các ñại
biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

