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QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao biên chế công chức
và chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2019
GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND
tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức;
Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh Tuyên
Quang về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý cán
bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định 32/2013/QĐ-UBND ngày
20/12/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh
về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông
nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh về
việc giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số
68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức
hành chính nhà nước của tỉnh Tuyên Quang năm 2019;
Căn cứ Kế hoạch số 1922/KH – SNN ngày 13/9/2016 của Sở Nông nghiệp
và PTNT về tinh giản biên chế hành chính giai đoạn 2015 - 2021; Kế hoạch số
09/KH-SNN ngày 22/01/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT bổ sung về tinh giản
biên chế công chức hành chính và biên chế sự nghiệp giai đoạn 2019-2021;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao 353 biên chế công chức hành chính và 22 chỉ tiêu hợp đồng
lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ đối
với các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở năm 2019 (số lượng biên
chế hành chính và chỉ tiêu hợp đồng lao động của các phòng chuyên môn, các
đơn vị trực thuộc Sở theo biểu đính kèm).
[

Điều 2. Giao trách nhiệm:
1. Trưởng các phòng chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thực
hiện việc quản lý, sử dụng biên chế công chức hành chính và chỉ tiêu hợp đồng lao
động theo đúng quy định.

2. Phòng Tổ chức cán bộ Sở hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên
chế công chức hành chính và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số
68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ đối với các phòng chuyên môn,
các đơn vị tại Điều 1 theo đúng quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở
Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Sở;
- Như Điều 3;
- Lưu VT - TCCB.
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