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NGHỊ QUYẾT 
Về tổng biên chế sự nghiệp năm 2012 của tỉnh Tuyên Quang  

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 2 
 

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 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ 
về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước;  

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 Thông tư số 89/2003/TT-BNV ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Bộ Nội 
vụ hướng dẫn thực hiện về quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước; 

Xét Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh về việc giao biên chế sự nghiệp năm 2012; Báo cáo thẩm tra số   06/BC- PC ngày 
28 tháng 8 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. Quyết định tổng biên chế sự nghiệp của tỉnh Tuyên Quang năm 2012 
như sau:  

1. Biên chế sự nghiệp:          16.188 biên chế, trong đó: 
- Biên chế sự nghiệp khối Nhà nước:         16.147 biên chế. 
- Biên chế sự nghiệp khối Đảng, Đoàn thể:               41 biên chế. 
2. Chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 

11 năm 2000 của Chính phủ: 100 chỉ tiêu. 

  



3. Biên chế dự phòng: 92 biên chế, để bổ sung cho các đơn vị sự nghiệp thành 
lập mới hoặc được bổ sung nhiệm vụ. 

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm:  
1. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2012 theo đúng 

quy định của Nhà nước về phân cấp quản lý biên chế sự nghiệp. 
2. Giữ nguyên biên chế năm 2012 của Ban Di dân tái định cư các huyện Na 

Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn như biên chế đã giao năm 2011 để đáp ứng yêu 
cầu, nhiệm vụ của tỉnh trong thời gian tới. 

Điều 3. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng 
nhân dân tỉnh và 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 khóa XVII, kỳ họp 
thứ 2 thông qua ngày 31 tháng 8 năm 2011./. 
  

 CHỦ TỊCH 
 

(Đã ký) 
 

Nguyễn Sáng Vang 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
	NGHỊ QUYẾT
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
	Ban hành Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ
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