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QUYẾT ĐỊNH 

V  vi c quy định cơ cấu tổ chức và số lượng cấp phó  

các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huy n 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  
 

Căn cứ Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công 

chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người 

quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;  

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; 

số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ 

tiêu lao động hợp đồng năm 2022; Thông báo số 49/TB-SNV ngày 12/01/2021 của 

Sở Nội vụ Hà Tĩnh về Biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 

2021; 

Căn cứ Công văn số 232/SNV-XDCQ&TCBC ngày 17/02/2022 của Sở Nội 

vụ về việc đôn đốc thực hiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và sắp xếp 

cơ cấu tổ chức các cơ quan, đơn vị; 

Căn cứ Đề án Sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 

108/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP và ý kiến nhất trí của Ban 

Thường vụ Huyện ủy (tại cuộc họp ngày 11/01/2021); 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH:  

Đi u 1. Quy định cơ cấu tổ chức và số lượng cấp phó các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, cụ thể như sau: 

 
 



2 

 

TT Tên đơn vị 
Biên chế được 

giao 
Cấp trưởng  Cấp phó 

1 
Văn phòng HĐND- 

UBND 

5 công chức và 5 

hợp đồng 68 
1 2 

2 Phòng Nội vụ 6 công chức 1 2 

3 Phòng LĐTB&XH 5 công chức 1 1 

4 Phòng TC - KH 6 công chức 1 2 

5 Phòng NN&PTNT 7 công chức 1 2 

6 Thanh tra 4 công chức 1 1 

7 Phòng Tư pháp 3 công chức 1 0 

8 Phòng Kinh tế - Hạ tầng 6 công chức 1 2 

9 Phòng TN-MT 6 công chức 1 2 

10 Phòng VH - TT 4 công chức 1 1 

11 Phòng GD&ĐT 7 công chức 1 2 

12 Phòng Y tế 3 công chức 1 0 

  TỔNG CỘNG  
62 công chức và 

05 hợp đồng 68 
12 17 

 

Đi u 2. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện căn cứ cơ cấu tổ chức 

và số lượng cấp phó được quy định tại Điều 1 để sử dụng công chức theo đúng quy 

định. 

 Đi u 3. Quyết đinh này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện; Trưởng các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND huyện; Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định 

thi hành./. 
 

Nơi nhận:                                                                                         
- Như Điều 3;    
- Thường trực Huyện uỷ;                    

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Ban Tổ chức huyện ủy; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện (để đăng tải); 

- Lưu: VT, UBND. 

                                         

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Bùi Khắc Bằng 
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