
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /NQ-HĐND         Kon Tum, ngày     tháng     năm   

NGHỊ QUYẾT 
Về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức  

hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2022 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 2 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của 

Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức; 

Căn cứ Quyết định số 1409/QĐ-BNV ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức 

hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2022; 

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số     /TTr-UBND ngày     

tháng    năm 2021 về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành 
chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế 

Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân 
tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Tổng biên chế công chức tỉnh Kon Tum năm 2022 là 1.929 chỉ 
tiêu. Trong đó: 

1. Biên chế giao cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2022 
là 1.922 chỉ tiêu (Có phụ lục kèm theo). 

2. Biên chế công chức dự phòng là 07 chỉ tiêu. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định cụ thể việc giao biên chế 
công chức cho từng cơ quan, đơn vị trong phạm vi biên chế công chức được 
giao tại Điều 1 Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; 
các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện. 
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XII, kỳ 

họp thứ 2 thông qua ngày   tháng     năm 2021./. 

Nơi nhận:                                                                                          CHỦ TỊCH 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 
- Chính phủ; 
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội; 
- Bộ Nội vụ; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- UBND tỉnh; 
- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 
- Các Ban HĐND tinh; 
- Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- Thường trực HĐND và UBND các huyện, thành phố; 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 
- Báo Kon Tum, Đài PTTH tỉnh; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT- CTHĐ. 
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