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   ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN NAM TRÀ MY                           Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

  #SoKyHieuVanBan                                              #DiaDiemNgayBanHanh

TỜ TRÌNH
Đề nghị thông qua Đề án giải thể phòng Y tế, chuyển giao chức năng tham 

mưu quản lý nhà nước về Y tế cho Văn phòng Hội đồng nhân dân 
và Ủy ban nhân dân huyện

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Nam Trà My.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh 
giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 
18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 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”;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ về ban 
hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-
NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; 

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy định tổ chức các 
cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố;

Căn cứ 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 quy 
định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố;

Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 
2016 - 2021 xem xét, thông qua Đề án giải thể phòng Y tế, chuyển giao chức 
năng tham mưu quản lý nhà nước về Y tế cho Văn phòng HĐND&UBND huyện 
với các nội dung chủ yếu sau:

1. Giải thể Phòng Y tế huyện, chuyển chức năng tham mưu, giúp Ủy ban 
nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế cho Văn phòng 
Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện thực hiện. 

2. Tổ chức thực hiện
2.1. Phòng Nội vụ huyện.
- Sau khi Đề án được HĐND huyện phê duyệt, tham mưu UBND huyện  

ban hành Quyết định giải thể Phòng Y tế huyện; bổ sung chức năng, nhiệm vụ 
tham mưu quản lý Nhà nước về y tế cho Văn phòng HĐND&UBND huyện thực 



2

hiện, gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược 
cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực 
phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

- Tham mưu điều động lãnh đạo, công chức, hợp đồng lao động Phòng Y 
tế huyện đến nhận công tác tại các cơ quan, đơn vị theo Phương án.

2.2. Văn phòng HĐND&UBND huyện
- Nhận bàn giao nguyên trạng tài sản, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu, chứng 

từ và các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Phòng Y tế để tiếp tục 
thực hiện chức năng tham mưu quản lý Nhà nước về y tế trên địa bàn huyện theo 
quy định.

- Bố trí, phân công công tác đối với các công chức, hợp đồng lao động 
Phòng Y tế do UBND huyện điều động đến.

2.3. Phòng Y tế 
- Thống kê tài sản, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, các hoạt động liên quan để bàn 

giao đúng quy định.
Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, 

quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VTUB, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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