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CÔNG BÁO/Số 42/Ngày 20-11-2014

PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
Số: 3067/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Bình, ngày 30 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao bổ sung tổng chỉ tiêu biên chế công chức, biên chế sự nghiệp
và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính
phủ về quản lý biên chế công chức;
Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ hướng
dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày
08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;
Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính
phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính
nhà nước, đơn vị sự nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-BNV ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Nội
vụ về việc giao bổ sung biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính
nhà nước năm 2014 của tỉnh Quảng Bình;
Căn cứ Nghị quyết số 75/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của
Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định tổng biên chế công chức và biên chế sự
nghiệp năm 2014 của tỉnh Quảng Bình;
Căn cứ Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của UBND tỉnh về
việc phê duyệt Đề án tổ chức bộ máy, cán bộ, biên chế của Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình;

