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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 
Số:           /NQ-HĐND 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày       tháng  12   năm 2019 

NGHỊ QUYẾT 

Về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính;  

tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập  

thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2020 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 14 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

         Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 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/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và 

cơ cấu ngạch công chức;  

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Chính 

phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 103/2017/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt 

động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội;  

Xét Tờ trình số 7426/TTr-UBND ngày  11  tháng 12 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về thông qua biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành 

chính, tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh 

năm 2020; Báo cáo thẩm tra 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. Tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, tổng 

số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, định mức cán bộ, nhân 

viên, lao động ở các hội, cơ sở bảo trợ xã hội năm 2020 như sau: 

1. Tổng biên chế công chức năm 2020 trong các cơ quan, đơn vị và địa 

phương thuộc tỉnh là 3.157 biên chế (theo Phụ lục số 01 đính kèm). 

2. Tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

tỉnh năm 2020 là 30.830 chỉ tiêu viên chức (theo Phụ lục số 02 đính kèm). 

3. Giao định mức cán bộ, nhân viên đối với các cơ sở bảo trợ xã hội trực 

thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020 là 234 định mức (theo Phụ 

lục số 03 đính kèm). 
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4. Giao định mức lao động đối với tổ chức Hội năm 2020 là 88 định mức, 

trong đó có 59 viên chức (theo Phụ lục số 04 đính kèm). 

5. Tổng biên chế công chức nêu tại khoản 1 và tổng số lượng người làm 

việc nêu tại khoản 2 không bao gồm số lượng lao động hợp đồng theo Nghị định 

số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết; đồng thời 

triển khai tinh giản biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, 

số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 (kể cả lao động 

hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của 

Chính phủ) theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về thông qua Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2018-2021 và 

giao biên chế công chức, tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc tỉnh năm 2018 và các quy định hiện hành. 

2. Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, giao Uỷ ban nhân 

dân tỉnh quyết định điều chuyển biên chế, số lượng người làm việc của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương (trong tổng biên chế, số lượng người làm việc đã được 

Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định) và tổng hợp, báo cáo Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ 

đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân nhân tỉnh Quảng Nam khóa IX, kỳ 

họp thứ 14 thông qua ngày .......... tháng 12 năm 2019./. 

 

Nơi nhận: 
- UBTVQH; 

- VP: QH, CTN, CP; 

- Bộ Nội vụ; 

- Ban CTĐB-UBTVQH; 

- Ban TVTU, TT HĐND, UBND;  

- UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP: TU, UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- TTXVN tại Quảng Nam; 

-  Báo Q.Nam, Đài PT-TH Q.Nam; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- VP HĐND tỉnh: CPVP, CV; 

- Lưu: VT, TH. 

 

 CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

 

 


