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Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình đề nghị điều chỉnh 

Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung 
Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND 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

Qua xem xét Tờ trình số 6137/TTr-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh 
đề nghị điều chỉnh Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh 
về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND 
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 (gọi tắt là Nghị quyết 47); 
Ban Pháp chế báo cáo HĐND tỉnh như sau: 

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh Nghị quyết 47 
theo hướng bổ sung 02 biên chế công chức đối với Sở Xây dựng để đảm bảo nhân 
lực thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ mới là cần thiết, đã được cấp thẩm 
quyền cho ý kiến. 

Ban Pháp chế thống nhất, đề nghị HĐND tỉnh thông qua. Đồng thời đề 
nghị một số vấn đề sau: 

- UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp Sở Nội vụ khẩn trương tuyển 
dụng đối với 02 chỉ tiêu biên chế được giao bổ sung, đảm bảo sử dụng kịp thời, 
hiệu quả biên chế công chức.

- Trường hợp phát sinh nhu cầu điều chỉnh, bổ sung biên chế công chức, số 
người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, UBND tỉnh tổng hợp trình HĐND 
tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp thường kỳ giữa năm, tránh bổ sung nhiều lần.

- Triển khai thực hiện đúng lộ trình thẩm định Đề án vị trí việc làm theo Kế 
hoạch số 5753/KH-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh; lấy kết quả thẩm 
định Đề án vị trí việc làm để làm cơ sở giao, quản lý và sử dụng biên chế 2022 
đảm bảo tính hiệu quả, thực chất. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về Tờ trình đề nghị điều 
chỉnh Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh./.

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:              /BC-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày     tháng    năm  2021

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- CPVP, Phòng CTHĐ;
- Lưu VT, CV.

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN

  [daky]
          Hà Đức Tiến
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