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NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ- CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ quy định 

về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ quy 
định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Sau khi xem xét Tờ trình số 179/TTr-UBND ngày 30/11/2015 của UBND tỉnh 
về việc đề nghị phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2016; báo cáo 
thẩm tra số 78/BC-HĐND ngày 04/12/2015 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến 
đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp năm 2016: 25.013 chỉ tiêu (không 
tính biên chế thuộc đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo kinh phí hoạt động), trong đó:

1. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 18.814 chỉ tiêu, trong đó:
a) Biên chế sự nghiệp: 18.352 chỉ tiêu.
b) Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: 462 chỉ tiêu.
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2. Sự nghiệp y tế: 3.874 chỉ tiêu, trong đó:
a) Khối y tế dự phòng: 676 chỉ tiêu.
b) Y tế xã: 973 chỉ tiêu.  
c) Khối điều trị: 2.225 chỉ tiêu. 
3. Sự  nghiệp Văn hóa - Thông tin:  622 chỉ tiêu, trong đó: 
a) Văn hóa - Thông tin: 348 chỉ tiêu.
b) Phát thanh - Truyền hình tỉnh, huyện: 274 chỉ tiêu.
4. Sự nghiệp khác: 1.475 chỉ tiêu.
5. Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: 207 chỉ tiêu.
6. Dự phòng: 21 chỉ tiêu.
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết.
3. Việc sử dụng số biên chế dự phòng, HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh 

xem xét, thống nhất thỏa thuận với UBND tỉnh và báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh 
gần nhất.

Nghị quyết này đã được Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV thông 
qua ngày 10/12/2015 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Vịnh


