
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VI1T NAM 
TfNH HA GIANG Dc Ip  - Ti do - Hnh phüc 

      

S& 1/3 /NQ-HDND Ha Giang, ngày 09 tháng 12 nàm 2020 

NGH! QUYET 
V vic thành 1p  S& Ni viii tinh Ha Giang 

HQI BONG NHAN DAN TiNH HA GIANG 
KIIOA XVII - K HQP TH1J' 16 

Can c&Lut Td chic chInh quyn djaphutrng ngày 19 tháng 6 nàm 2015, 

Can ci Lut tha dcii, bá sung m5t sd diu cia Lut T chic chInh phi Va 
Lugt To chic chIn/i quyên dfaphiw'ng ngày 22 tháng 11 nàm 2019; 

Can ciNghj d/nh Sd 158/2018/ND-CP ngày 22 tháng 11 nám 2018 cia CiiInh 
phi quy djnh ye thành lap, tO chtc igi, giái the tO chi'c hành chInh, 

Can th Nghj djnh sO' 24/2014/ND-CP ngày 04 tháng 4 nám 2014 cia ChIn/i 
phñ quy atjnh tO' ch&c các cc' quan chuyên mOn thuç3c Uj ban nhân dan tinh, than/i 
phd tc thuc Trung ito71g, 

Can ci Nghj djnh sO' 107/2020/ND-CF ngày 14 tháng 9 nám 2020 cia ChInh 
phi s&a do2i, ho sung mgt so diêu cia Nghj djnh sO 24/2014/ND-CF ngày 04 tháng 4 
näm 2014 ci'ia ChIn/i phi quy djnh tO chi'c các cc' quan chuyên mon thuç5c Uji ban 
n/ian dan tin/i, thànhphO trrc thuç3c Trung wong; 

Can ci Thông tu' sO' 15/2014/TJT-BNV ngày 31 tháng 10 nám 2014 cña Bó 
Ni vy hwO'ng dan chtc náng, nhim vy, quyên hgn và cci câu tO chi'c cüa Sà Ni vy 
thu5c Uy ban nhán dan tinh, than/i phO trrc thuc trung iccmg; P hông Ni vi thuc3c 
L ban nhân dan huyn, quçn, thj xâ, thành p/id thuc tinh, 

Xét To' trinh sO' 88/T7'r-UBND ngày 04 tháng 12 nám 2020 cia Uy ban 
nhdn dan tin/i ye dê nghj thành lcp So' Nç5i vy trên cc' so' thOi thI die2m hcip nhdt 
Ban To chjc Tinh ity vái So' Nt51 vy, Báo cáo thdm tra sO' 36/BC-BPC ngày 06 
tháng 12 nám 2020 cia Ban pháp chê H5i dOng nhán dan tin/i va j kiên tháo lun 
cia các dgi biêu Hç3i dOng n/ian dan tin/i tgi Kj) hQp, 

QUIET NGII!: 

Biu 1. Thành 1p Sâ Ni vi tinh Ha Giang trén cci s& thôi thI dim hçip nht 
Ban To chüc Tinhüy v&i S& Ni vu. 

1. Sâ Ni v11 là cci quan chuyên mon thuc Uy ban nhân dan tinh Ha Giang, 
tham mi.ru, giüp Uy ban nhân dan tinh thirc hin chüc näng quãn 1 nhà nuâc v: 
To chüc bO may; vj trI vic lam, biên ch cong chrc và co c.0 ngch cOng chIrc 
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trong các co quan, t chüc hành chInh nhà nuâc; vi trI vic lam, Co cu viên chüc 
theo chirc danh nghê nghip và so lucrng nguñ lam vic trong các don vj slr 
nghip cong lap; tin lucmg di vói can b, cong chüc, viên chIrc, lao dng hçTp 
dng trong co quail, t chüc hành chInh, don vj sr nghip cong l.p; cái each hành 
chInh, câi each chê d cong chüc, cong vi; chInh quyên dja phi.rong; dja giâi hành 
chInh; can b, cong chüc, viên chirc; can b, cong chi'rc cap xã và nhing nguii 
boat &ng không chuyên trách a cap xâ, & thôn, to dan phô; dào tao,  bi duOiig can 
b, cong chirc, viên chirc và can b, cong chirc d.p xã; t chc hi, t chirc phi 
chInh phü; van thiz, liiu trtt nhà nixâc; tin nguô'ng, ton giáo; cong tác thanh niên; 
thi dfla, khen thir&ng trên dja bàn tinh. 

2. S& Ni vi có tu cách pháp nhân, có con du và tài khoãn riêng; chip 
hãnh sr chi dao,  quàn 1 ye to chüc, biên ch và cOng tác cUa T.:Jy ban nhân dan 
tinh, dông th&i chp hành sr chi dao,  kim tra, hi.r&ng dn v chuyên môn, nghip 

cüaBNivi. 

Diu 2. Hi dng nhân dan tinh giao cho U5' ban nhãn dan tinh quy djnh cii 
the chüc nng, nhim vi, quyn han,  co cu t chüc b may cüa S& Ni vi theo 
quy dnh cUa pháp lu.t, van bàn huàng dn cüa B Ni vii và t chc thic hin 
theo quy djnh. 

Diu 3. Nghj quyt nay dã dirge Hi dng nhân dan tinh khoá XVII - KS' 
hçp thr 16 thông qua và có hiu hrc thi hành k tü ngày 01 tháng 01 nàm 2021.!. 

Nii nhân: 
- US'  ban Thuông vii Quoc hi; 
- Thu tiràng ChInh phü; 
- Van phông Quoc hi; Van phông ChInh phü; 
- Ban cong tác dai  biêu - Uy ban Thii&ng vi Quôc hi; 
- Bô Ni vii; 
- TTr Tinh uS'; HDND; UBND tinh; UBMTTQ\TN tinh; 
- Doãn DBQH khoá XIV tinh Ha Giang; 
- Dai biêu HDND tinh khoá XVII; 
- Các Ban Dàng Tinh üy, 
- Dãng Uy Khi co quan - Doanh nghip tinh; 
- Van phOng: Tinh üy; Doãn DBQH và HDND tinh, 
UBND tinh; 
- Các sâ, ban, nganh, các t chIrc chInh trj-xã hi tinh; 
- Kho bac  Nhà ni.ràc tinh; 
- TTr FIDND, UBND các huyn, thành phô; 
- Báo Ha Giang, Dài PTTH tinh; Cong thông tin din tCr 
tinh, Cong báo tinh 
- Luu: VT, HDND (Olb). 
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