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Dc1p—Tiydo—Hnh phác
Dk Nông, ngày

3 tháng 4 nàm 2020

NGH! QUYET
Vê vic phê duyt tong so hrçng ngtrô'i lam vic trong các don v
sty nghip cong 1p; chi tiêu biên ch trong các Hi có tInh chat dc thà
tinh Dãk Nông nãm 2020
HQI BONG NHAN DAN TINH DAK NONG
KHOA III, K'( HQP BAT THU'ONG
Can cz Luçt T chic chInh quyn dja phu'ong ngày 19 tháng 6 nàm 2015,
Can th Nghj djnh so' 41/2012/NDCP ngày 08 tháng 5 nàm 2012 cüa
ChInh phz quy dfnh ye vf frI vic lam trong dan vf sy nghip cong lçp;
Can c& Thông tu s 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 ham 2012 cia
ChInh phz hwO'ng dan thyv hiçn Ngh/ djnh sO 41/2012/ND-CP ngày 08 tháng 5
nàm 2012,
Can thCOng van sO' 6018/BNV-TCBC ngày 03 tháng /2 nám 2019 cua
Bç5 Nç5i vi ye vic sO lu'cing ngithi lam viçc và hcip dOng lao dng trong các
dan vj sy' nghip cOng 1p cza tinh Dák NOng nãm 2020;
Can c& Cong van sO' 565/BNV-TCBC ngày 07 tháng 02 nám 2018 cta B5
Ni vy ye giao chi tiêu biên ché cho các Hi cO tInh chat dc thi tinh Dak NOng,
Xét TO' trInh sá 1067/TTr-UBND ngày 11 tháng 3 nàm 2020 cza Uy ban
nhán dan tinh ye viçc phê duyt tOng sO ngu'ài lam vic trong các don vf sy' nghip
cOng 1p,• chi tiêu biên ché trong các Hç5i CO tinh chat dçc thi tinh Dãk NOng nàm
2020, Báo cáo thám tra cta Ban Pháp chê Hç5i dOng nhán dan tinh, kién tháo
luçn cza dgi biéu Hç3i dOng nhán dan tgi k hQp.
QUYET NGH!:
Diêu 1. Phé duyt tong so !trçYng ngLri lam vic trong các dcm vi sir nghip
cong 1p; chi tiêu biên ché các Hi có tInh chat dtc thii närn 2020 tinh Däk Nông
nhtr sau:
1. Tong s 1uçng ngu?ii lam vic trong các dan vj sçr nghip cong l.p tgr
bão dam mt phân chi thuè'ng xuyên và don vj S1T nghip cong 1p do ngân
sách Nhâ nrc bâo dam chi thithng xuyên tinh Dàk Nông näm 2020 là 13.655
ngui, giàm 340 ngui so vi nàm 2019.
2. Chi tiêu biên ch trong các Hi có tInh chit dc thu là 103 biên ch.

2
Diu 2. Giao Uy ban nhân dan tinh xây dirng k hoach si:r dung so ltrçmg
ngi.thi lam vic trong các dan vi sir nghip cong 1p và chi tiêu biên ché trong
các Hôi có tInh chat däc thü, thông nhât vi Thumg trirc Hi dông nhân dan
tinh truâc khi giao biên chê den các Ca quan, dan vj; tiCp tiic áp diing dông b
nhiêu giâi pháp dê tinh giân biên chê, sap xêp li tO chüc b may theo diing quy
djnh cüa Dâng vã Nba ntrâc nhäm nâng cao hiu 1rc, hiu qua hot dng cüa các
don vj si,r nghip cong !.p cüa tinh.
Giao Thithng trirc Hi dng nhân dan, các Ban cüa Hi dng nhân dan, To
di biêu và di biêu Hi dông nhân dan tinh giám sat vic thirc hin Nghj quyêt.
Nghj quyt nay duçic Hi dng nhân dan tinh DAk Nông khóa III, k' h9p
bat thi.thng thông qua ngày 23 tháng 4 nam 2020 và có hiu 1irc ke tir ngày thông
qua.!.
Noi n/ian:
- UBTV Quoc hi; ChInh phU;
-BôNôivu;
- Ban Cong tác d?i biëu;
-TTTnh Uy;
- TT HDND tinh;
- UBND tinh;
- LJBMTTQVN tinh;
- Doàn DBQH tinh;
- Các dai biêu HDND tinh;
- VP: Tinh üy, Doàn DBQH, HDND tinh, UBND tinh;
- Các So, ban, nganh thuc tinh;
- HDND, UBND các huyn, thành pho;
- Báo Dàk Nông, Dài PT-TH tnh;
- Cong TTDT tinh, Trung tam Luu trU tph; ,
- Lu'u: VT, TH, HC-TC-QT, HSKH.
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