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TỜ TRÌNH 

Đề nghị giải thể phòng Y tế huyện   

Kính gửi:  Kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. 

 

Căn cứ Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 Hội nghị lần thứ bẩy, Ban 

Chấp hành Trung ương khoá XI về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ 

thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; 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 định 158/2018/NĐ-CP, ngày 22/11/2018 của Chính 

Phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính; Nghị định 

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 quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Căn cứ Kế hoạch số 68-KH/HU, ngày 10/4/2018 của Huyện ủy Chư Sê về 

thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu 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”. 

Thực hiện Văn bản 1553/SNV-TCBC, ngày 25/9/2020 của Sở Nội vụ về 

việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị 

định số 108/2020/NĐ-CP; Văn bản 1896/VP-NC, ngày 15/5/2021 của Văn 

phòng UBND tỉnh Gia Lai về việc sắp xếp, tổ chức lại phòng Y tế, phòng Dân 

tộc cấp huyện. 

Thực hiện Kết luận số 196-KL/HU ngày 15/6/2021 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy Chư Sê về công tác cán bộ; 

UBND huyện kính trình kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 

2021-2026 cho ý kiến về việc giải thể phòng Y tế huyện. 

(kèm theo Đề án Giải thể Phòng Y tế huyện Chư Sê) 

Kính trình kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;                                                                                 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT,VX, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Đình Huấn 
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