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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thu hồi biên chế sự nghiệp 

 giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp 

tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 

động của các đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Chương trình hành động số 181-CTr/TU ngày 21/02/2018 của Tỉnh 

ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất 

lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Kế hoạch số 112-KH/BCS ngày 31/3/2018 của Ban Cán sự Đảng Ủy 

ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/CP ngày 21/01/2018 

của Chính phủ và Chương trình số 181-CTr/TU ngày 21/02/2018 của Tỉnh ủy; 

Căn cứ Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thu hồi biên chế sự nghiệp giai đoạn 

2015-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

Thực hiện Công văn số 5939/BNV-TCBC ngày 25/11/2021 của Bộ Nội vụ về 

số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Ninh Thuận 

năm 2022; Công văn số 2193-CV/TU ngày 03/3/2022 của Thường trực Tỉnh ủy về 

việcý kiến đối với việc thu hồi biên chế sự nghiệp giai đoạn 2022-2025 trên địa 

bàn tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 716/TTr-SNV ngày 

10/3/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch thu hồi biên chế sự nghiệp giai đoạn 2022-

2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (ban hành kèm theo Quyết định số 1540/QĐ-
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UBND ngày 20/9/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) – Cụ thể theo Phụ lục 

đính kèm. 

Căn cứ số lượng biên chế thu hồi/năm của tổng thể ngành, lĩnh vực, địa 

phương nêu trên; hằng năm các đơn vị, địa phương có trách nhiệm chủ động rà 

soát, cân đối, đề xuất thu hồi cụ thể tại từng đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền 

quản lý gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh phê duyệt, điều chỉnh Nghị quyết phân bổ biên chế sự nghiệp 

hằng năm theo quy định. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở 

Tài chính; Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (báo cáo); 

- CT và PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- VPUB: LĐ, các phòng, ban, đơn vị; 

- Lưu VT, VXNV.   ĐNĐ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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