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HỘI ĐỒG HÂ DÂ
TỈH BÌH DƯƠG

CỘG HÒA XÃ HỘI CHỦ GHĨA VIỆT AM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15/2018/NQ-HĐND

Bình Dương, ngày 30 tháng 11 năm 2018

GHN QUYẾT
Về chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khi thực hiện sắp xếp
tổ chức bộ máy,tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Bình Dương
HỘI ĐỒG HÂ DÂ TỈH BÌH DƯƠG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ TÁM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ 8ghị định số 68/2000/8Đ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính
phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà
nước, đơn vị sự nghiệp;
Căn cứ 8ghị định số 108/2014/8Đ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính
phủ quy định về chính sách tinh giản biên chế;
Căn cứ 8ghị định số 26/2015/8Đ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ
quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ
nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản
Việt nam, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;
Căn cứ 8ghị định số 113/2018/8Đ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 8ghị định số 108/2014/8Đ-CP;
Thực hiện 8ghị quyết số 39-8Q/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính
trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;
Thực hiện 8ghị quyết số 18-8Q/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội
nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục
đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu
lực, hiệu quả”;

