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Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. 

 

Thực hiện 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 
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 và Văn bản 
số 884/UBND-TH1 ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực 
hiện Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Chủ tịch UBND huyện yêu 
cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện thực hiện các nội 
dung sau: 

1. Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan mình 
theo đúng quy định 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; 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 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; phù 
hợp hướng dẫn của bộ quản lý ngành và các văn bản khác có liên quan. 

2. Xây dựng dự thảo quyết định của UBND huyện quy định cụ thể chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan, đơn vị mình theo quy định 
của pháp luật gửi về phòng Nội vụ trước ngày 23/3/2021 để tổng hợp. 

(Các cơ quan chuyên môn tự rà soát, xây dựng dự thảo quyết định quy 
định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình). 

3. Giao phòng Nội vụ huyện: 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp, thẩm định, tham mưu 
UBND huyện triển khai thực hiện Nghị định số 108/2020/NĐ-CP đảm bảo đúng 
các quy định hiện hành. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Tư pháp huyện giúp UBND huyện đôn đốc 
các phòng chuyên môn thực hiện nội dung trên. 

Đề nghị Trưởng các cơ quan chuyên môn triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phùng Mạnh Thắng 
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