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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

Số: 11/NQ-HĐND

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

                                                  
  Lào Cai, ngày  09 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt biên chế công chức năm 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Cán bộ, Công chức ngày 13/11/2008;
Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 của Chính phủ về quản lý 

biên chế công chức; 
Căn cứ Quyết định số 1329/QĐ-BNV ngày 27/12/2014 của Bộ Nội vụ về việc 

tạm giao biên chế công chức năm 2015 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà 
nước của tỉnh, thành phố  trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của 
UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt biên chế công chức năm 2015; Báo cáo thẩm 
tra số 23/BC-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý 
kiến đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt biên chế công chức năm 2015 trong các cơ quan thuộc 
HĐND, UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện: 2.564 chỉ tiêu (giảm 44 chỉ tiêu so với 
biên chế Bộ Nội vụ giao năm 2014), cụ thể:

1. Biên chế công chức các cơ quan thuộc HĐND tỉnh: 38 chỉ tiêu.
2. Biên chế công chức các cơ quan, tổ chức thuộc UBND tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố: 2.526 chỉ tiêu.
(Có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
1. Thường trực HĐND tỉnh quyết định giao biên chế công chức cho các cơ 

quan thuộc HĐND tỉnh.
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2. UBND tỉnh quyết định giao biên chế công chức cho các cơ quan thuộc UBND 
tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

3. Sau khi được Bộ Nội vụ giao biên chế công chức năm 2015; sau khi thực hiện 
rà soát tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính 
sách tinh giản biên chế, UBND tỉnh có trách nhiệm cân đối và trình HĐND tỉnh giao 
lại cho phù hợp với thực trạng sử dụng biên chế của các cơ quan, đơn vị. HĐND tỉnh 
giao Thường trực HĐND tỉnh xem xét, thống nhất thỏa thuận với UBND tỉnh giao 
bổ sung biên chế cho các đơn vị và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

4. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm 
giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV thông qua 
ngày 08 tháng 7 năm 2015.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Văn Cường
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PHỤ LỤC
PHÊ DUYỆT BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TỈNH LÀO CAI NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 09/7/2015
 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

TT TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
BIÊN CHẾ 

CÔNG CHỨC 
NĂM 2015

I BIÊN CHẾ THUỘC HĐND TỈNH 38

Thường trực, các Ban HĐND tỉnh; Văn phòng Đoàn 
ĐBQH và HĐND tỉnh 38

II BIÊN CHẾ THUỘC UBND TỈNH 2.526
1 Các sở, ban, ngành 1.567

2 UBND các huyện, thành phố 959

Tổng cộng 2.564


