UBND TỈNH GIA LAI

CỘNG HOÀXÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:193/QĐ-SKHĐT

Gia Lai, ngày 28 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân bổ biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động
cho cơ quanvà đơn vị trực thuộc Sở năm 2019
GIÁM ĐỐC SỞKẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Căn cứ Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Gia Lai
về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, tổ chức hành
chính của tỉnh Gia Lai năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-UBND, ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Gia Lai
về giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của tỉnh và số lượng hợp
đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
năm 2019;Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh về điều
chỉnh, bổ sung kế hoạch tinh giản biên chế hành chính sự nghiệp tỉnh Gia Lai giai đoạn
2015-2021;
Căn cứ Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Gia
Lai về việc ban hành Quy định quản lý công tác nội vụ thuộc tỉnh Gia Lai;Quyết định
số 22/2016/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh Gia Lai quy định chức năng,
nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Phân bổ biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao độngnăm 2019 cho cơ
quan Sở Kế hoach và Đầu tư và đơn vị trực thuộc, cụ thể như sau:
Biên chế công chức giao
năm 2020

Tên đơn vị

STT
01

Cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư

47

02

Trung tâm Xúc tiến và Đầu tư

09

03

Chỉ tiêu người làm việc theo Hợp đồng lao
động (Cơ quan Sở)

03

Tổng

59

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị
trực thuộc và các cơ quan,đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định
này./.
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC
- Như điều 2;
- Lưu: VT, VP.
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