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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa, ngày 18 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn tổng số người làm việc tại các ñơn vị sự nghiệp
giáo dục và ñào tạo năm học 2014-2015 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHOÁ V, KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 41/2013/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 Nghị ñịnh số 68/2000/Nð-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính
phủ về thực hiện chế ñộ hợp ñồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính
nhà nước, ñơn vị sự nghiệp;
Căn cứ văn bản số 3279/BNV-TCBC ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội
vụ về việc thẩm ñịnh số lượng người làm việc tăng thêm trong các ñơn vị sự nghiệp
công lập giáo dục và ñào tạo Bà Rịa – Vũng Tàu năm học 2014-2015;
Sau khi xem xét Tờ trình số 170/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2014 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ñề nghị phê duyệt tổng số người làm việc tại các ñơn vị
sự nghiệp giáo dục và ñào tạo năm học 2014-2015; Báo cáo thẩm tra số 147/BCVHXH ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của
ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ :
ðiều 1. Phê chuẩn tổng số người làm việc tại các ñơn vị sự nghiệp giáo dục và
ñào tạo của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm học 2014-2015 là 17.836 người, bao gồm:
- 15.947 viên chức (tăng so với năm học 2013-2014 là 590 người).
- 1.889 hợp ñồng lao ñộng theo Nghị ñịnh số 68/2000/Nð-CP (tăng so với
năm học 2013 -2014 là 142 người).
(Kèm theo phụ lục)
ðiều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết
này.

