
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH HÀ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /QĐ-UBND Hà Nam, ngày       tháng 7 năm 2021 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 
 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 
 

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 quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban 

Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản 

lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính 

trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của 

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

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

Thực hiện Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 31 tháng 01 năm 

2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 

6 khóa XII của Đảng; 

Căn cứ Thông báo số 126-TB/TU ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (có Đề án chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài 

chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban 
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nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ (để báo cáo); 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 2; 

- VPUB : LĐVP, NC, TH, KT, GTXD, 

  NN&TNMT; 

- Lưu: VT, NC(T). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Trương Quốc Huy 
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