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NGHỊ QUYẾT 
Về biên chế năm 2012 của thành phố Đà Nẵng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA VIII, 
NHIỆM KỲ 2011 - 2016, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy 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 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ 
về quản lý biên chế công chức;

Sau khi nghe Tờ trình số 7767/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2011 của Ủy 
ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về kế hoạch biên chế năm 2012 của thành phố Đà 
Nẵng, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng 
nhân dân thành phố, 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 7767/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 
năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trình tại kỳ họp về kế hoạch biên 
chế năm 2012 của thành phố, cụ thể như sau:

- Thông qua tổng biên chế, lao động hành chính là 2.476 người
- Quyết định tổng biên chế sự nghiệp là 18.702 người
- Quyết định số lao động hợp đồng theo chính sách thu hút nguồn nhân lực cho 

các đơn vị thuộc thành phố là 300 người.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

1. Hoàn tất thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định về tổng biên chế hành 
chính năm 2012 theo đúng quy định;

2. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này về tổng biên chế sự nghiệp và 
phân bổ biên chế hành chính năm 2012 cho các cơ quan, địa phương trực thuộc thành 
phố.



3. Thực hiện điều chỉnh giảm số biên chế, lao động còn dư đối với những cơ 
quan, đơn vị tiết kiệm quá 10% biên chế, lao động được giao. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII nhiệm kỳ 
2011 - 2016, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2011./.

                      CHỦ TỊCH

                                                                   Nguyễn Bá Thanh                                                                                


