
HO! DONG NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIET NAM 
HUYN KIM S1N Dc Ip  -  Tir do - Hnh phüc 

S&  oiS /NQ-HDND Kim San, ngayo2ig tháng 9 nàm 2021 

NGH! QUYET 
Vé vic thành 1p  các co' quan chuyên mon 
thuc U ban nhân dan huyn  Kim So'n 

HO! BONG NHAN DAN HUYN KIM SN KBOA xx, 
NHIM KY 2021 - 2026, KY HOP TH HA! 

Can ciLut To cht'c chInh quyn djaphwo'ng ngây 19/6/2015, 

Can th Lut st'a ddi, bó' sung m5t s diu cza Luçt TO chic C'hinh phz và 
Luat To chi'c chInh quyên dja phwo'ng ngày 22/11/2019; 

an c& Nghj djnh sO' 37/2014/ND-CP ngày 05/5/2014 cIa ChInh phz quy 
djnh tO chjc các co' quan chuyên mOn thuc Uy ban nhán dan huyn, qun, thj xâ, 
thành phO thuóc tinh, thành phó try'c thuç5c Trung uv'ng; 

Can c Nghj djn/i sO 108/2020/ND-CT ngày 14/9/2020 cia C'hInh phi sth'a 
dOi, bó sung mç5t sO diêu cüa Nghj djnh sO 37/2014/ND-CT ngày 05/5/2014 cüa 
OiInh phz quy djnh tO chirc các cct quan chuyên mOn thuc Uy ban nhán dan 
huyn, qugn, thj xa, thành phO thuc tinh, thành phO try'c thu5c Trung ito'ng; 

Xét d nghj cia U ban nhán dan huycn tgi T& trInh sO': 239/TTr-UBND 
ngày 10/9/ 2021; can ci kêt qua thâm tra cia Ban Kinh té - xã h5i và j kiên tháo 
luan cla di biêu HDND huyn. 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Thành ltp 12 Ca quan chuyên mon thuc U' ban nhân dan huyn 
Kim Scm, cii the nhu sau: 

1. Phông Ni vi; 

2. Phông Tu pháp; 

3. PhOng Tài chInh - K hoach; 

4. Phông Tài nguyen và Môi tnrrng; 

5. Phông Lao dng - Thuang binh và Xã hi; 

6. Phông Van boa và Thông tin; 

7. Phông Giáo diic và Dào tao; 

8. Phông Y té; 

9. Thanh tra huyn; 

10. Phông NOng nghip và Phát trin nông thOn; 



Dinh Vit Dung 

11. Phông Kinh té và Ha tang; 

12. Van phông Hi dng nhân dan và Uy ban nhân dan. 

Diu 2. To chu'c thurc hin 

1. Giao U ban nhân dan huyn, các Ca quan, th chirc vâ cá nhân có lien 
quan chu trách nhim thirc hin Nghj quyêt nay. 

2. Thu?ng tnrc Hi dng nhân dan huyn, các Ban cüa Hi dng nhân dan 
và dai  biêu Hi dông nhân dan giám sat vic thirc hin Nghi quyêt nay. 

Diu 3. Nghj quyt nay duçc Hi ding nhân dan huyn Kim San khoá XX, 
nhim kS'  2021 - 2026, kS'  h9p thr Hai thông qua ngày 29/9/202 1 và có hiu 1irc kê 
th ngày thông qua./71- 

No'i nhmn: 
- Thtring trtrc HDND tinh; 
- UBND tinh; 
- Si Ni vii tinh; 
- Ban Thtrcmg vii Huyn ui'; 
- TU HDND, UBND, UB MTI'QVN huyn; 
- Các dal biêu I-IIDND huyn; 
- Các ccx quan, don vj có lien quan; 
- fling Cy, HDND, UBND các xã, thi trân; 
- LLru: VT.),.. 
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