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NGHỊ QUYẾT 

Về việc giải thể Phòng Y tế huyện Bảo Lạc, chuyển chức năng tham mưu 

quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẢO LẠC 

KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ 07 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương khóa XII 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 định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Nghị định Nghị định số 108/2020/NĐ-

CP ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định 

tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

 Căn cứ Kế hoạch số 195-KH/TU ngày 26/01/2018 của Tỉnh ủy Cao Bằng 

thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII về "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 Công văn số 638/SNV-TCBM ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Sở 

Nội vụ tỉnh Cao Bằng về việc xây dựng đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ, 

ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

Căn cứ Công văn số 1300-CV/TU ngày 19/5/2022 của Tỉnh ủy Cao Bằng  

về Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác tổ chức bộ máy; 

Căn cứ Công văn số 2073/UBND-NC ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức lại các cơ quan chuyên môn (Phòng 

Dân tộc và Phòng Y tế) thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

 Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện tại Tờ trình số 139/TTr-UBND 

ngày 04 tháng 11 năm 2022 về việc giải thể Phòng Y tế huyện Bảo Lạc, chuyển 

chức năng tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế cho Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc; Ý kiến thống nhất của các đại biểu 
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Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-

2026. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Giải thể Phòng Y tế huyện Bảo Lạc, chuyển chức năng tham mưu, 

giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế do Văn phòng Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc thực hiện. 

 Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Nghị quyết này, chuyển 

chức năng tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực Y tế do Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện thực hiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 

Nghị định số 108/2020/NĐ-CP. 

 Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, 

các Tổ đại biểu của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện có 

trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lạc khóa XX, nhiệm 

kỳ 2021-2026 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày 

thông qua./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các Phòng, ban, ngành của huyện; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- TT Công báo Cao Bằng; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Hữu Quyết 
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