
CÔNG BÁO NINH THUẬN/Số 52+53/Ngày 10-11-2022 

 

  103 

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: 49/NQ-HĐND  Ninh Thuận, ngày 20 tháng 10 năm 2022 

 
NGHỊ QUYẾT 

Điều chỉnh tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách  

Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần 

chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo  

hoàn toàn chi thường xuyên năm 2022 của tỉnh Ninh Thuận 
____________________________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 9 

 

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 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp 

công lập; 

Căn cứ Công văn số 3887/BNV-TCBC ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ 

Nội vụ về việc thực hiện bổ sung biên chế giáo viên công lập năm học 2022 - 

2023 theo Quyết định của Bộ Chính trị; 

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm  2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh tổng số lượng người làm việc hưởng 

lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo 

một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước 

đảm bảo chi thường xuyên năm 2022 của tỉnh Ninh Thuận; 

Xét Tờ trình số 162/TTr-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh 

tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn 

vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp 

công lập do ngân sách Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên năm 2022 của tỉnh 

Ninh Thuận; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến 

của  đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Điều chỉnh tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân 

sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi 

thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo hoàn toàn chi 

thường xuyên năm 2022 của tỉnh Ninh Thuận là 11.568 biên chế; trong đó: 

- Ngành Giáo dục và Đào tạo: 8.997 biên chế; 

- Ngành Y tế: 1.699 biên chế; 

- Ngành Văn hóa - Thể thao: 343 biên chế; 

- Sự nghiệp khác: 510 biên chế; 

- Dự phòng trong trường hợp phát sinh công việc cấp bách, đột xuất hoặc 

để thực hiện công tác cán bộ theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền; đồng thời dự 

phòng để tiếp tục giảm đến năm 2025 theo yêu cầu của Bộ Nội vụ: 19 biên chế. 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao, điều chỉnh cụ thể số lượng người làm việc đối 

với từng đơn vị sự nghiệp công lập trong phạm vi ngành, lĩnh vực. Trường hợp 

điều chỉnh làm thay đổi tổng số lượng người làm việc của ngành, lĩnh vực hoặc 

cần thiết sử dụng số lượng người làm việc dự phòng cần có ý kiến thống nhất của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh báo 

cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.  

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ 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 nhan dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết. 

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

Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 18 tháng 10 năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày ký ban hành nghị quyết./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

Phạm Văn Hậu 
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