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

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-THNC Lạng Sơn, ngày        tháng 11 năm 2020 

V/v triển khai thực hiện 

 Nghị định số 108/2020/NĐ-CP 

ngày 14/9/2020 của Chính phủ. 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Nội vụ; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/4/2014 

của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân 

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

(gọi tắt là Nghị định số 108/2020/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành từ ngày 

25/11/2020. Để kịp thời triển khai thực hiện hiệu quả quy định taị Nghi ̣điṇh số 

108/2020/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Đối với UBND các huyện, thành phố 

a) Về cơ cấu tổ chức: rà soát, báo cáo, đánh giá thực trạng kết quả thực 

hiện sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn theo Nghị quyết số 18-NQ/TW 

ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khoá XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 

thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (gọi tắt là Nghị quyết số 

18-NQ/TW) và Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND 

tỉnh phê duyệt Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Uỷ ban 

nhân dân các huyện, thành phố, từ đó đề xuất phương án sắp xếp các phòng 

chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo quy định tại Nghị định số 

108/2020/NĐ-CP. 

Thời gian thực hiện: báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 

20/11/2020. 

b) Về cơ cấu số lượng cấp phó phòng chuyên môn: Thực hiện viêc̣ xây 

dựng Đề án quy định số lượng Phó trưởng các phòng chuyên môn trên cơ sở 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, đảm bảo số lượng bình quân 

mỗi phòng có 02 Phó Trưởng phòng. 

Thời gian thực hiện: Trong quá trình xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức cơ 

quan, chuyên môn thuộc UBND cấp huyện sau khi có chủ trương của UBND 

tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 108/2020/NĐ-CP. 

2. Đối với Sở Nội vụ 

a) Chủ trì tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện 

theo quy định. 
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Thời gian thực hiện: sau khi có hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung 

ương. 

b) Chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp huyện rà soát, báo 

cáo, đánh giá thực trạng kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên 

môn theo Nghị quyết số 18-NQ/TW; trên cơ sở báo cáo của UBND các huyện, 

thành phố tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh để chỉ đạo thống nhất thực hiện phương 

án sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo quy 

định tại Nghị định số 108/2020/NĐ-CP. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng CM, ĐV; 

- Lưu: VT, THNC (HXĐ). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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