
CÔNG BÁO NINH THUẬN/Số 24+25/Ngày 20-9-2021 

 

  35 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN ______________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ 

Số: 75/NQ-HĐND  Ninh Thuận, ngày 31 tháng 8 năm 2021 

 
NGHỊ QUYẾT 

Điều chỉnh biên chế công chức trên địa bàn tỉnh năm 2021  
______________________________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 2 

 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của 

Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức;  

Căn cứ Quyết định số 1499/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách 

Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính 
chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 761/QĐ-BNV ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức 
hành chính Nhà nước của tỉnh Ninh Thuận năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 802/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc giao bổ sung biên chế công chức và hợp đồng lao động 
theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà 
nước thuộc tỉnh Ninh Thuận năm 2021; 

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 177/TTr-UBND ngày 23 tháng 

7 năm 2021 về việc phân bổ nguồn dự phòng biên chế hành chính năm 2021; Báo 
cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại 

biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Điều chỉnh biên chế công chức năm 2021 đối với các cơ quan, đơn 

vị, địa phương trên địa bàn tỉnh - cụ thể theo Phụ lục đính kèm. 

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm quyền điều chuyển biên chế nội bộ Sở, 

ban, ngành với các đơn vị hành chính trực thuộc Sở khi sắp xếp tổ chức bộ máy 
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các cơ quan, đơn vị (trong trường hợp không thay đổi tổng biên chế toàn ngành 
sau khi điều chuyển) sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh. 

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn triển khai 

thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ 

đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết.   

3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa XI kỳ 

họp thứ 2 thông qua ngày 27 tháng 8 năm 2021./. 

 

 CHỦ TỊCH 

  

Phạm Văn Hậu 
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