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NGHỊ QUYẾT 

Về điều chỉnh Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/NQ- 

HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định biên chế 

công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, tổng số lượng người  

làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp  

công lập thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2021 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ BA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 

tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của 

Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức; 

Xét Tờ trình số ………. /TTr-UBND ngày ….. tháng 9 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 

năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

06/NQ-HĐND ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết 

định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, tổng số lượng 

người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội 

đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ 

họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh Khoản 1 điều 1 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 

22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

06/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định biên 

chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, tổng số lượng người làm việc 
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hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh 

Quảng Nam năm 2021, như sau: 

“1. Tổng biên chế công chức năm 2021 trong các cơ quan, đơn vị và địa 

phương thuộc tỉnh là 3.126 biên chế (theo Phụ lục I đính kèm)”. 

Các nội dung khác được quy định tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 

22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết. 

 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân nhân tỉnh Quảng Nam khóa X, kỳ 

họp thứ ba thông qua ngày ........ tháng 9 năm 2021./. 

Nơi nhận: 
- UBTVQH; 

- VP: QH, CTN, CP; 

- Bộ Nội vụ; 

- Ban CTĐB-UBTVQH; 

- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh;  

- UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP: TU, UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- TTXVN tại Quảng Nam; 

-  Báo Q.Nam, Đài PT-TH Q.Nam; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- VP HĐND tỉnh: CPVP, CV; 

- Lưu: VT, TH. 
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