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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số:       /QĐ-UBND Vũ Quang, ngày      tháng 02  năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

các đơn vị sự nghi p thuộc Ủy ban nhân dân huy n 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  
 

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy 

định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

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 UBND tỉnh Hà 

Tĩnh 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 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 đơn vị sự nghiệp 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện, cụ thể như sau: 
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TT Tên đơn vị 

Số người làm vi c được 

giao 

Cấp 

trưởng 

Cấp 

phó 

Viên 

chức 

HĐ 

68 Tổng 

số 

Ngân 

sách NN 

đảm bảo 

kinh phí 

Đơn vị 

tự bảo 

đảm 

kinh phí 

  TỔNG CỘNG  264 211 53 15 21 225 3 

1 
Trung tâm Văn hóa - 

Truyền thông 
21 20 1 1 2 18 

 

2 

Trung tâm Ứng dụng 

KHKT và Bảo vệ cây 

trồng vật nuôi 

11 11 0 1 2 8 
 

3 
Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 
12 0 12 1 2 9 

 

4 

Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp & Giáo 

dục thường xuyên  

15 13 2 1 2 12  

5 
Trung tâm Y tế 

huyện  
138 100 38 1 3 131 3 

6  Trạm Y tế cấp xã 67 67 0 10 10 47  
 

Đối với các đơn vị trường học thực hiện việc bố trí, sử dụng viên chức trên 

cơ sở số người làm việc được giao và Điều lệ trường học theo quy định. 

Đối với đơn vị sự nghiệp Y tế thực hiện bố trí, sử dụng viên chức trên cơ sở 

số người làm việc được giao và các nội dung quy định tại Quyết định số 1464/QĐ-

UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện. 
 

Đi u 2. Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện căn cứ cơ cấu tổ chức và 

số lượng cấp phó được quy định tại Điều 1 để đề xuất tuyển dụng, bố trí và sử 

dụng viên 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 đơn vị sự nghiệp 

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 đơn vị sự nghiệp 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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