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V /v đăng ký thí điểm  hợp nhất các cơ 
quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân 

dãn cấp tinh, cẩp huyện

Kinh gửi: ủ y  ban nhàn dân các tinh, thành plìố trực thuộc T rung  ương

Căn cứ  N ghị quyết số 18-NQ/TW  ngày 25/10/2017 cua Hội nghị Trung 
Ương 6 khóa XII một sò vân đê về tièp tục dõi mới. sâp xêp tỏ chức bộ m áy của 
hộ thong chinh trị tinh gọn, hoạt dộng hiệu lực, hiệu quả; Kôt luận sô  34-K L/TW  
ngày 07/8/2018 cũa Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình ihi điếm theo Nghị 
quyết sổ 18-NQ/TW: Nghị quyết sổ 580/2018 /U B T V Q H 14 ngày 04/10/2018 của 
ù y  ban T hường vụ Q uốc hội về  việc thi diêm hợp nhất Vãn phòng Đoàn dại 
biêu Quốc hội, Văn phòng Hội đổng nhân dân và Văn phòng Uy ban nhân dân 
cấp tinh và ý kiến cúa Ban Cán sự  đảng Chính phu tại Văn bản số 1063- 
TB /B C SĐ C P ngày 11/9/2019. Bộ Nội vụ đề nghị ù ỵ  ban nhân dân các tinh, 
thành phố trực thuộc Trung ương sau khi cỏ ý kiến thong nhất cùa Ban Thường 
vụ cấp ũy cấp tinh và Hội đồng  nhân dân cap tinh dăng ký thực hiện thí diêm  
hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân cấp tinh, cấp huyện, 
cụ the nlìir sau:

I . v ề  phạm vi, đổi tượng thực hiện thỉ điềm

a) ở  cấp tinh

- Thi điếm hợp nhất Sỡ Tài chinh với Sỡ K.C hoạch và đầu tư thành Sở Tài 
chinh và Kê hoạch, thực hiện chức nãng tham mưu, giúp Uy ban nhàn dàn cáp tinh 
quan lý nhà nước vê ngành, lĩnh vực tài chinh, kè hoạch và dâu tư.

- Thí điểm  hợp nhất Sỡ Ciiao thông vận tải với Sờ Xây dựng thành Sỡ Giao 
thông vận tai và Xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp ú y  ban nhân dân 
cấp tinh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực giao thông vận tãi và xây dựng.

- Thi điểm  hợp nhất Sờ Nội vụ với Ban Tồ chức tinh ủy, thành ủy thành 
C ơ  quan Tó chức - Nội vụ cap tinh, thực hiện chức nãng tham mưu, giúp việc 
cho câp ũy câp  tinh vê công tác tô chức, cán bộ và tham mưu, g iúp Uy ban nhân 
dân câp tinh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lình vực nội vụ.

- Thi điểm hợp nhất Thanh tra cắp tinh với ủ y  ban Kiếm tra tinh uy, 
thành uy thành C ơ  quan Thanh tra - K iểm  tra cấp tinh, thực hiện chức năng tham 
mưu, g iúp  việc cho cấp úy cấp tinh về công tác kiêm  tra và tham mưu, g iúp  ủ y  
ban nhân dân cấp tinh thực hiện chức năng quàn lý nhà nước về ngành, lĩnh vực 
thanh tra.



b) ở  cap huyện

- Thi diem hợp nhất Phòng Nội vụ với Ban Tổ chức cấp úy cấp huyện 
thành Cơ quan Tô chức - Nội vụ cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, 
giúp việc cho cap uy cap huyện về công tác tỏ chúc, cán bộ và tham mưu, giúp 
Úy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức nâng quản lý nhà nước về ngành, 
lình vực nội vụ.

- Thi diêm hợp nhất Thanh tra cắp huyện với ủy  ban Kiêm tra cắp uy cap 
huyện thành Cơ quan Thanh tra - Kiêm tra cấp huyện, thực hiện chức nâng tham 
mưu. giúp việc cho cấp uy cấp huyện về công tác kiểm trd vả tham mưu. giúp úy 
ban nhãn dân câp huyện thực hiộn chức năng quản lỷ nhà nước vô ngành, lĩnh vực 
thanh tra.

- Thí điểm hợp nhất Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủ y  ban nhân dân 
với Văn phòng cấp uy cấp huyện thành Văn phòng cấp huyện, thực hiện chức 
năng tham mưu, giúp việc cho câp úy cấp huyện. Ilội đỏng nhân dân và Uy ban 
nhân dãn cắp huyện về công tác văn phòng.

2. Đối với các địa phương đà thực hiện thi điềm hợp nhất các cơ quan 
chuycn môn thuộc Uy ban nhãn ciãn cấp tinh, cap huyện khác với nội dung quy 
định tụi Khoán I Vãn han này  thi U y  ban n h â n  tiân c a p  tinh irinlì I lộ i  đ ồ n g  nhân  
dân củng cắp, bảo cảo Ban Tlurờng vụ cấp ủy cẩp linh, gửi Bộ Nội vụ đế tổng 
hợp, báo cáo Chính phù.

Dè nghị Uy ban nhân dân các tinh, thành phô trực thuộc Trung U(nig gửi 
đảng kỷ về Bộ Nội vụ trước ngày 15/12/2019 để tổng hợp. báo cáo Chinh phủ./. Ị/
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