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

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản 

lý biên chế công chức; 

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; 

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 

08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; 

Xét Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 01/12/2010 của UBND tỉnh Lào Cai về 
việc đề nghị phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp và thông qua biên chế hành chính 

tỉnh Lào Cai năm 2011; Báo cáo thẩm tra số 52/BC-BPC ngày 10/12/2010 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 2011: 22.999 chỉ tiêu, tăng 1.058 chỉ tiêu. Cụ thể như sau: 

1. Phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp năm 2011: 20.463 chỉ tiêu. Tăng so với 

năm 2010: 989 chỉ tiêu.  
 

1.1. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 16.659 chỉ tiêu (Trong đó biên chế 
16.239 chỉ tiêu; hợp đồng: 420 chỉ tiêu). Tăng so với năm học 2010 -2011: 725 chỉ tiêu. 

 

1.2. Sự nghiệp Y tế: 1.589 chỉ tiêu. Tăng so với năm 2010: 61 chỉ tiêu; trong đó:  

- Y tế dự phòng: 657 chỉ tiêu (Tăng 20 chỉ tiêu);  

- Y tế xã: 932 chỉ tiêu (Tăng 41 chỉ tiêu). 
 



1.3. Sự nghiệp Văn hoá - Thông tin: 622 chỉ tiêu. Tăng so với năm 2010: 34 

chỉ tiêu; trong đó: 

- Văn hoá - TT: 350 chỉ tiêu (Tăng 15 chỉ tiêu).  

- Phát thanh - TH: 272 chỉ tiêu (Tăng 19 chỉ tiêu). 

1.4. Sự nghiệp khác: 1.413 chỉ tiêu. Tăng so với năm 2010: 134 chỉ tiêu. 

1.5. Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: 180 chỉ tiêu. Tăng so với năm 

2010: 35 chỉ tiêu.  

2. Thông qua tổng biên chế hành chính: 2.536 chỉ tiêu. Tăng so với biên chế 
đã giao năm 2010: 69 chỉ tiêu. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao 

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

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 21 thông 

qua ngày 17 tháng 12 năm 2010./. 
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