ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 408 /QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 11 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu
sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm
một phần chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh năm 2022
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
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 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của
Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp
công lập;
Căn cứ Kết luận số 367-KL/BCSĐ ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Ban
cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp ngày 24 tháng 6 năm 2022;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 153/TTr-SNV ngày 04
tháng 7 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp
trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên trên
địa bàn tỉnh năm 2022 tại phụ lục kèm theo.
Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có tên tại Điều
1 và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đ/b);
- Sở Nội vụ (t/h);
- Sở Tài chính (t/h);
- Văn phòng UBND tỉnh (t/h);
- Lưu: VT, NC.NMT.
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