
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN PHỦ QUÓC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

80:45 Ắ^/QĐ-ƯBND Phú Quốc, ngày ỒỈ é thảng ^ năm 2020

QUYÉT ĐỊNH
Về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế Hội có tính chất đặc thù năm 2020

ỦY,BAN NHÂN DAN HUYỆN PHÚ QƯÓC

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điểu của Luật To chức Chính phủ và Luật Tố chức
chỉnh quyển địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của
Chỉnh phủ quy định về to chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định sô
33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chỉnh phủ sửa đổi, hổ sung một
số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính
phủ;

Căn cứ Quyết định số 26/2017/QĐ-ƯBND ngày 28 thảng 7 năm 2017 của
Úy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, ban hành Quy định ve phân cấp việc tuyến
dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thắm quyển quản lý của úy ban nhân
dân tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 1865/QĐ-ƯBND ngày 11 thảng 8 năm 2020 của ủy
ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc giao số lượng người làm việc, hợp đồng
lao động ừ'ong đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế Hội cỏ tỉnh chất đặc thù
năm 2020;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trĩnh số /TTr-PNV ngày
20 tháng 8 năm 2020.

QUYÉTĐỊNH:
Điều 1. Phân bổ biên chế Hội có tính chất đặc thù năm 2020 cho 02 Hội

có tính chất đặc thù ứiuộc ủy ban nhân dân huyện, cụ thể như sau:
1. Hội chữ thập đỏ: 03 biên chế
2. Hội người cao tuổi: 02 biên chế

Điều 2. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Chủ tịch Hội Người Cao tuổi căn cứ
chỉ tiêu biên chế được phân bổ tại Điều 1 quyết định này, thực hiện việc quản lý,
tuyển dụng và sử dụng theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Vãn phòng Hội đông nhân dân và Uy ban nhân dân huyện,
Trưởng Phòng Nội vụ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Chủ tịch Hội Người Cao tuổi,
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tìii hành quyết
định này.
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Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơỉ nhận:
- Như Điều 3;
- Phòng Nội vụ;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Hội chữ thập đỏ;
- Hội người cao tuổi
- LĐVP + đ/c Nhung;
- Lưu: VT, tvtuyen.
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