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TỜ TRÌNH 

Xin ý kiến về phương án sắp xếp các cơ 

 quan chuyên môn thuộc UBND huyện theo Nghị định số 108/2020/NĐ-CP 

ngày 14/9/2020 của Chính phủ 

 

Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy 

định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức 

sự nghiệp nhà nước; Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính 

phủ qui định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 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; 

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Sơn La ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 

23/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành 

quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn 

vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La;  

Căn cứ Công văn số 3120/UBND-NC ngày 01/10/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sơn La về việc triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và 

Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ; 

Ủy ban nhân dân huyện trình Thường trực huyện ủy, Ban Thường vụ 

huyện ủy xem xét, cho ý kiến về phương án sắp xếp các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND huyện theo Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của 

Chính phủ (có phương án kèm theo). 

Ủy ban nhân dân huyện trình xin ý kiến của Thường trực huyện ủy, Ban 

Thường vụ huyện ủy theo phân cấp quản lý./. 

Nơi nhận: 

- Ban Thường vụ huyện ủy; 

- Ban Tổ chức huyện ủy; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

- Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; 

- Lãnh đạo phòng; 

- Lưu: VT, V10 bản. 
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