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NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua kế hoạch tổng biên chế công chức hành chính
và tổng biên chế sự nghiệp năm 2014 của tỉnh Quảng Ngãi
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHOÁ XI - KỲ HỌP THỨ 10
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị ñịnh số 06/2010/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính
phủ quy ñịnh những người là công chức;
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;
Căn cứ Nghị ñịnh số 36/2013/Nð-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính
phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;
Căn cứ 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 Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội
vụ hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 06/2010/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm
2010 của Chính phủ quy ñịnh những người là công chức;
Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ Nội
vụ hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 36/2013/Nð-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của
Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;
Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội
vụ hướng dẫn thực hiện 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;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 4671/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2013
của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết thông qua kế hoạch
tổng biên chế công chức hành chính và tổng biên chế sự nghiệp năm 2014 của tỉnh
Quảng Ngãi; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội ñồng nhân dân tỉnh và ý kiến
của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh,

