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Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 

03/12/2004; 

Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ về phân 

cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước và Thông tư số 89/2003/TT-

BNV ngày 24/12/2003 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện phân cấp quản lý biên 

chế hành chính, sự nghiệp nhà nước; 

Xét Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 01/12/2009 của UBND tỉnh Lào Cai về 
việc đề nghị phê duyệt tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành 

chính tỉnh Lào Cai năm 2010; Báo cáo thẩm tra số 66/BC-BPC ngày 10/12/2009 

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 và thông qua tổng biên chế 
hành chính tỉnh Lào Cai năm 2010, cụ thể như sau: 

1. Phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp năm 2010: 19.470 chỉ tiêu (trong đó dự 

phòng 30 chỉ tiêu). Tăng so với năm 2009: 1.068 chỉ tiêu. 

a) Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 15.934 chỉ tiêu (trong đó biên chế 15.565 

chỉ tiêu; hợp đồng: 369 chỉ tiêu). Tăng so với năm học 2009 - 2010: 938 chỉ tiêu. 

b) Sự nghiệp Y tế: 1.528 chỉ tiêu. Tăng so với năm 2009: 82 chỉ tiêu; Trong 

đó: 

- Y tế dự phòng: 637 chỉ tiêu. Tăng so với năm 2009: 41 chỉ tiêu; 

- Y tế xã: 891 chỉ tiêu. Tăng so với năm 2009: 41 chỉ tiêu. 

(Riêng các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện định mức chỉ tiêu biên chế theo 

giường bệnh). 

c) Sự nghiệp Văn hoá - Thông tin: 588 chỉ tiêu. Trong đó: 

- Sự nghiệp Văn hoá - TT: 334 chỉ tiêu (giữ nguyên chỉ tiêu năm 2009). 

- Sự nghiệp Phát thanh - TH: 254 chỉ tiêu. Tăng so với năm 2009: 06 chỉ tiêu. 



d) Sự nghiệp khác: 1.279 chỉ tiêu (dự phòng 30 chỉ tiêu). Tăng so với năm 

2009: 42 chỉ tiêu. 

đ) Hợp đồng theo Nghị định 68: 141 chỉ tiêu (giữ nguyên - không tính hợp 

đồng của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo). 

2. Thông qua tổng biên chế hành chính: 2.627 chỉ tiêu. Tăng so với năm 2009: 

185 chỉ tiêu. 

Trong đó: - Biên chế QLNN: 2.559 chỉ tiêu (tăng so với năm 2009: 185 chỉ 
tiêu); 

       - Công chức dự bị: 68 chỉ tiêu (giữ nguyên). 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các Đại biểu HĐND tỉnh 

có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII - Kỳ họp thứ 17 thông 

qua ngày 16 tháng 12 năm 2009./. 
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