
UBND TỈNH LÀO CAI 

VĂN PHÒNG 
------- 

Số:         /QĐ-VPUBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
----------------------- 

Lào Cai, ngày        tháng       năm 2023  
 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v giao chỉ tiêu biên chế công chức, 

biên chế viên chức sự nghiệp và hợp đồng lao động theo Nghị định 
161/2018/NĐ-CP đối với Văn phòng UBND tỉnh năm 2023 

------------- 
 

CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH LÀO CAI 

 
Căn cứ Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày  23/12/2022 của UBND tỉnh 

Lào Cai về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2023; 
Căn cứ Quyết định số 3231/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh 

Lào Cai về việc giao tạm thời số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân 
sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và giao chỉ tiêu hợp đồng 

lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP 
trong các cơ quan, đơn vị tỉnh Lào Cai, năm 2023  ; 

Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND 
tỉnh Lào Cai về Ban hành Quyết định kèm theo Quy định về vị trí việc làm và 

biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai;  

Căn cứ Quyết định số 55/2022/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND 

tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định vị trí chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai;  

Căn cứ Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND 
tỉnh Lào Cai ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, 
viên chức nhà nước thuộc UBND tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Thông báo số 21-TB/ĐU ngày 27/02/2023 của Đảng ủy Văn 
phòng UBND tỉnh về kết luận của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tại phiên họp 

tháng 02/2023 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Hành chính. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Giao chỉ tiêu biên chế công chức, chỉ tiêu biên chế viên chức sự 
nghiệp và hợp đồng lao động theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP cho các phòng, 

ban, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2023 như sau:  

1. Biên chế công chức: tổng số 52 biên chế 
 

- Thường trực UBND tỉnh: 04 biên chế 

- Lãnh đạo Văn Phòng UBND tỉnh: 04 biên chế 
- Phòng Tổng hợp: 05 biên chế 

- Phòng Xây dựng - Tài nguyên MT: 05 biên chế 

- Phòng Nội chính - Văn xã: 06 biên chế 



- Phòng Kinh tế ngành: 05 biên chế 

- Ban tiếp công dân: 04 biên chế 

- Phòng Kiểm soát thủ tục Hành chính: 04 biên chế 

- Phòng Tổ chức hành chính: 09 biên chế 

- Phòng Quản trị Tài vụ: 06 biên chế 

2. Biên chế viên chức đơn vị sự nghiệp: 14 biên chế 
 

- Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử 7 biên chế 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công 7 biên chế 

3. Chỉ tiêu hợp động lao động theo nghị định số nghị định 

161/2018/NĐ-CP: 15 biên chế 
 

- Phòng Tổ chức Hành chính 2 biên chế 

- Phòng Quản trị Tài vụ 13 biên chế 
 

Điều 2. Trưởng phòng Tổ chức Hành chính; Trưởng các phòng, ban đơn 

vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Sở Nội vụ; 
- Lưu: VT, TCHC1. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 
 
 

Phan Quốc Nghĩa 
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