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NGHỊ QUYẾT 
Về việc giao biên chế công chức hành chính cho các cơ quan,  

tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2011 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ NHẤT 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 
Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ 

về quản lý biên chế công chức; Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 7 năm 2010 
của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-
CP ngày 28 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; 

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ Nội vụ 
về việc giao biên chế công chức năm 2011 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà 
nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 802/QĐ-BNV ngày 23 
tháng 3 năm 2011 và Quyết định số 1232/QĐ-BNV ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ 
Nội vụ về việc bổ sung biên chế công chức năm 2011 trong các cơ quan, tổ chức hành 
chính nhà nước của tỉnh Tuyên Quang;  

 Xét Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh Tuyên Quang về việc giao biên chế công chức hành chính cho các cơ quan, tổ chức 
hành chính nhà nước của tỉnh năm 2011; Báo cáo thẩm tra số 01/BC-BPC ngày 21 
tháng 6 năm 2011 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội 
đồng nhân dân tỉnh, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Giao biên chế công chức hành chính năm 2011 cho các cơ quan, tổ 
chức hành chính của tỉnh Tuyên Quang, như sau: 

1. Biên chế hành chính:                                 1.966 biên chế.          
2. Biên chế dự phòng:                                         18 biên chế. 
(Chi tiết như nội dung Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2011 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc giao biên chế công chức hành chính cho các cơ 
quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2011). 

  



Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện việc giao biên 
chế công chức hành chính đối với từng cơ quan, tổ chức năm 2011 theo quy định của 
nhà nước về phân cấp quản lý biên chế công chức. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh 
và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XVII, kỳ họp 
thứ nhất thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2011./. 
 
 CHỦ TỊCH  

 
(Đã ký) 

 
Nguyễn Sáng Vang 
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