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NGHỊ QUYẾT
  Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị

sự nghiệp công lập năm 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

Xét Tờ trình số 5281/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo 
luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp 
công lập năm 2021 của tỉnh Phú Thọ

Tổng số lượng người làm việc giao cho các đơn vị năm 2021 là: 30.708 người 
(Viên chức: 30.651; hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: 14; số lượng người 
làm việc dự phòng: 43), trong đó:

+ Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 23.443 người (Viên chức: 23.439; hợp đồng 
theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: 04); 

+ Sự nghiệp y tế: 5.406 (Viên chức: 5.405; hợp đồng theo Nghị định 
68/2000/NĐ-CP: 01);

+ Sự nghiệp khác: 1.816 người (Viên chức: 1.807; hợp đồng theo Nghị định 
68/2000/NĐ-CP: 09).

+ Số lượng người làm việc dự phòng: 43.
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao
1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết và căn cứ vào các quy 

định của Trung ương, thực hiện chính sách tinh giản biên chế, phương án sắp xếp các 
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đơn vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh 
thực hiện điều chỉnh số lượng người làm việc của các đơn vị theo quy định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 
biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị 
quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Khoá XVIII, Kỳ họp 
thứ Mười một thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020./. 

CHỦ TỊCH

Bùi Minh Châu
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