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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TỈNH QUẢNG TRỊ          ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 Số: 8.8/2006/NQ-HðND         ðông Hà, ngày 09 tháng 12  năm 2006 

 
 

NGHỊ QUYẾT 
 

Phê chuẩn biên chế hành chính, sự nghiệp 
 và quỹ tiền lương tăng thêm năm 2007 tỉnh Quảng Trị 

  
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 8 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 /11 / 2003; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND, UBND ngày 

03/12/2004; 
Xét Tờ trình số 2799/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh 

về Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2007; Báo cáo thẩm tra của Ban 
Pháp chế HðND tỉnh và ý kiến của ñại biểu HðND tỉnh, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 
ðiều 1. Phê chuẩn biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2007 của tỉnh 

Quảng Trị như sau: 
1. Tổng biên chế là: 14.704 biên chế (Trong ñó có 50 biên chế dự phòng), cụ 

thể: 
- Quản lý nhà nước:  1.785 biên chế 
- Sự nghiệp Giáo dục:  10.345 biên chế 
- Sự nghiệp Y tế:  1.707 biên chế 
- Sự nghiệp Văn hoá:  343 biên chế 
- Sự nghiệp khác:  424 biên chế 
- Hợp ñồng 68 trong các cơ quan quản lý nhà nước:  50 người 
- Dự phòng:   50 biên chế 
 Biên chế năm 2007 tăng thêm so với năm 2006 là: 506 biên chế (Kể cả 50 

biên chế dự phòng), gồm: 
Trong ñó:  
- Quản lý nhà nước:                                                               67 biên chế 
- Sự nghiệp :                                                                          389 biên chế 
Gồm:  
- Sự nghiệp Giáo dục:  295 biên chế 



96 CÔNG BÁO/Số 02/Ngày 12-02-2007

 

- Sự nghiệp Y tế: 75 biên chế 
- Sự nghiệp Văn hóa- Thông tin:  03 biên chế 
- Sự nghiệp khác: 16 biên chế 
+ Dự phòng:                            50 biên chế  
2. Quỹ tiền lương năm 2007 tăng thêm:                        6.393 triệu ñồng 
Trong ñó: 
- Quỹ tiền lương tăng thêm do bổ sung biên chế hành chính: 846 triệu ñồng; 
- Quỹ tiền lương tăng thêm do bổ sung biên chế sự nghiệp: 5.547 triệu ñồng. 
ðiều 2. HðND tỉnh giao cho HðND tỉnh quyết ñịnh giao chỉ tiêu biên chế; chỉ 

ñạo, tổ chức thực hiện quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp và quỹ tiền lương tăng 
thêm theo ñúng quy ñịnh của nhà nước. 

Giao UBND tỉnh chủ ñộng trao ñổi với Thường trực HðND tỉnh thống nhất 
phân bổ xử lý biên chế dự phòng cho các ñơn vị mới thành lập hoặc bổ sung thêm 
nhiệm vụ và báo cáo HðND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 

ðiều 3. HðND tỉnh giao cho UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ phê duyệt biên chế 
hành chính nhà nước năm 2007 của tỉnh. 

ðiều 4. HðND tỉnh giao cho Thường trực HðND tỉnh, các Ban HðND tỉnh, 
các ñại biểu HðND tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị 
quyết này. 

Nghị quyết ñược HðND tỉnh khoá V, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09 tháng 
12 năm 2006 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua Nghị quyết này./. 

              
 CHỦ TỊCH 
 
  
    Nguyễn Viết Nên 
 
 
 
 
 


