
U BAN NHAN DAN 
HUYEN KIM SON 

S: 510 /QD-UBND 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
DOe 1p - Tu do - Hanh phüc 

Kim Scm, ngày O4' tháng'fonam 2021 

QUYET DINH 
V vic quy djnh s Iurçrng Phó Trirông phông và ttro'ng dtrorng Phó Trtr&ng 

phông cüa các co' quan chuyên mon thuc U ban nhân dan huyn 

UY BAN NHAN DAN HUYEN KIM SON 

Can cii' Lu2t I'd chi'c chInh quyn ct/a phircing ngày 19/6/2015, 
Can c& Lu2t s&a ddi mç5t so' diu cüa Lut Td chü'c chInh phi và Luçt i'd 

chz'c chInh quyên ct/a phuvng ngày 22/11/2019; 

Gán ci- Ngh/ ct/n/i sO' 37/2014/ND-CF ngày 05/5/2014 cia Chlnh phi quy 
ct/nh to chz'c các ccm quan chuyên mOn thu5c Uy ban nhán dan huyn, qu4n, thi xä, 
thành phO thuóc tinh, thành pho trrc thuç$c Trung u'o'ng; 

Can c& Ngh/ ct/nh sO' 108/2020/ND-CF ngày 14/9/2020 cia C'hInh phii tha 
dOi, bO sung m5t sO diêu cia Ngh/ ct/nh sO 37/2014/ND-CF ngày 05/5/2014 cüa 
ChInh phñ quy ct/nh to chtkcác cci quan chuyên mOn thu(5c Uy ban nhán dan 
huyn, qun, th/ xä, thành phó thuóc tinh, thành phO tryc thu5c Trung irong, 

Can th Quyé't ct/nh sd lO/2014/QD-UBNDngày 04/4/2014 cña Uj ban nhán 
dan tinh Ninh BInh ye vic ban hành Quy ct/nh ye phán cap quán 1j tO chi'c b(5 may 
và can b, cong chic, viên chi'c lao d$ng tInh Ninh Blnh; 

Can ci Thông báo sO' 941-TB/HU ngày 03/9/2021 cza Ban Thir&ng vy 
Huyên u5 Kim Son ye két lun Hç5i nghj Ban Thw&ng vy Huyn uj; Ngh/ quyét sO 
28/NQ-HDND ngày 29/9/202 1 cia Hç5i dOng nhán dan huyn Kim Son ye vic 
thành lcp ca'c ccm quan chuyên mOn thuç5c Uj. ban nhán dan huyn Kim Son; 

Xét ct ngh/ cüa Trithng Phdng Nç3i vy huyn. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Quy djnh s krcing Phó Tnr&ng phông và tircing ducmg Phó Tri.r&rìg 
phông (sau day gi chung là Fhó Tru'ó'ngphdng,) cüa CáC co quan chuyên mon thuôc 
U' ban nhân dan huyn tôi da không qua 24 ngithi, dixc bô tn c the nhu sau: 

1. Các Co quan chuyên mon duçc b trI không qua 03 Phó Trrnng phông: 
- Van phông Hi dông nhân dan Va U ban nhân dan; 
- Phông Giáo diic và Dào tao; 

- Phông Tài nguyen và Môi tnrng. 
2. Các co quan chuyên mon dtrçc b trI không qua 02 Phó Truàng phông: 
- Phông Ni vil; 

- Phông Tâi chInh - K hoach; 
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- Phông Lao dng - Thuong binh và Xä hOi; 
- Phông Van boa va Thông tin; 
- Phông Kinh th và Ha tng; 
- PhOng Nông nghip và Phát trin nông thôn; 
- Thanh tra. 

3. Co quan chuyên mon diiçic b trI 01 Phó Tnrâng phông: 
- Phông Tu pháp. 

4. Co quan chuyên mon không duçvc b tn Phó Tnräng phông: 
-PhôngYt. 

Diu 2. Quy& djnh nay có hiu 1rc tr ngày k ban hành. 

Diu 3. Thu trithng các co quan chuyên mon huyn, các th chüc và cac cá 
nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt ctjnh nay./ 

Noi tthán: k 
-NhuDiu3; 
- So N,i vu tinh; 
- ThuO'ng tr,jc Huyn ui'; 
- Thuèiig trrc HDND huyn; 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- U' viên Ban Thu'?mg vii Huyn Oy; 
- Ban To chirc Huyn ui'; 
- UBND các xä, thj trãn; 
- Trang TTDT huyn; 
- Li.ru: VT, PNV. Trn Xuân Truô'ng 
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