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QUYẾT ĐỊNH 

Về số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN CHÂU 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của 

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

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

Căn cứ Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP 

ngày ngày 05 tháng 5 năm 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 thuộc trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy 

trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn 

tỉnh Sơn La;  

Căn cứ Quyết định số 2993/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của 

UBND tỉnh Sơn La giao biên chế công chức năm 2021; 

Căn cứ Thông báo kết luận số 167-TB/HU ngày 19 tháng 8 năm 2021 của 

Huyện ủy Thông báo kết luận của Ban thường vụ huyện ủy Yên Châu về chủ 

trương giao số lượng cấp phó cơ quan chuyên môn Ủy ban nhân dân huyện; 

 Theo đề nghị của Phòng Nội vụ tại tờ trình số 249/TTr-PNV ngày 27 

tháng 8 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND huyện Yên Châu như sau (có biểu kèm theo).  

Điều 2. Giao phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện thực hiện việc bố trí 

cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện theo quy định tại Điều 1, 

Quyết định này. 



Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội 

vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

  
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Sơn La; 

- Sở Nội vụ tỉnh Sơn La;                   

- Thường trực huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Ban Tổ chức huyện ủy;  

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, NV (01). Qn. 20 bản.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Lù Văn Cường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIỂU GIAO SỐ LƯỢNG 

Cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện 

(Kèm theo Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND huyện) 

 

 

STT Tên cơ quan 

Tổng số 

biên chế 

giao 

năm 

2021 

Số lượng 

cấp phó 

giao thực 

hiện  

Ghi 

chú 

1 Văn phòng HĐND và UBND huyện 18 3 
 

2 Phòng Tài chính - Kế hoạch 8 2   

3 Phòng Giáo dục và Đào tạo 7 2   

4 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 7 2   

5 Phòng Nội vụ 7 2 
 

6 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 6 2   

7 Phòng Kinh tế - Hạ tầng 6 2   

8 Phòng Tài nguyên và Môi trường 5 1 
 

9 Thanh tra 5 1 
 

10 Phòng Tư pháp 4 1   

11 Phòng Văn hóa thông tin 4 1   

12 Phòng Dân tộc 3 0   

Tổng cộng 80 19   
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