
UBND TỈNH HƯNG YÊN 
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________ 

Số:                 /SNV-TCBCTCPCP 
V/v thực hiện Phương án sắp xếp, 

 tổ chức lại bộ máy của các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

     Hưng Yên, ngày        tháng         năm 2021 

                                    

Kính gửi:  
 

 

 

 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ngày 29/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 486/QĐ-UBND về 

việc phê duyệt Phương án sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, biên chế công chức, số 

lượng người làm việc của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập 

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Theo đó, tại Phụ lục ban hành kèm theo Phương án 

sắp xếp được phê duyệt tại Quyết định số 486/QĐ-UBND ấn định 31 cơ quan, 

đơn vị phải thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao và trình UBND tỉnh 

chậm nhất trước 31/3/2021. 

Đến nay, đã có 23/31 cơ quan, đơn vị gửi Sở Nội vụ hồ sơ đề nghị tham 

gia ý kiến hoặc thẩm định đối với các nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 

Quyết định số 486/QĐ-UBND nêu trên (Chi tiết có phụ lục kèm theo). 

Vì vậy, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Đối với việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh 

 Đối với các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện việc lấy ý kiến tham gia, góp 

ý của các cơ quan có liên quan thì khẩn trương thực hiện và gửi Sở Nội vụ thẩm 

định trước ngày 03/5/2021. Trường hợp đã lấy ý kiến tham gia, góp thì hoàn 

thiện hồ sơ theo quy định và gửi Sở Nội vụ thẩm định trước ngày 26/4/2021. 

2. Đối với việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc thẩm 

quyền quyết định của HĐND cấp huyện 

UBND cấp huyện xây dựng phương án, lộ trình cụ thể, phù hợp để trình 

HĐND cùng cấp xem xét, quyết định việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan 

chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) 

trước ngày 26/4/2021. 

3. Đối với việc điều chỉnh vị trí việc làm của cơ quan đơn vị: Tại Nghị 

định số 62/2020/NĐ-CP và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có trách nhiệm hướng dẫn về vị 

trí việc làm; cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và biên 

chế công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc 

ngành, lĩnh vực được giao quản lý sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ trưởng 



 

Bộ Nội vụ. Do đó, các cơ quan, đơn vị sẽ thực hiện điều chỉnh vị trí việc làm khi 

có hướng dẫn của Bộ, Ngành Trung ương. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện. Hết thời hạn nêu trên, 

cơ quan, đơn vị không hoàn thành các nhiệm vụ trên thì Sở Nội vụ sẽ tổng hợp, 

làm căn cứ chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị theo 

quy định./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Nội vụ; 

- Phòng TCBCTr; 

 - Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Nguyễn Thị Thiều Hương 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC 

Danh sách các cơ quan, đơn vị đã có hồ sơ gửi Sở Nội vụ tham gia ý kiến hoặc thẩm 

định theo quy định đối với nhiệm vụ được giao tại Quyết định 486/QĐ-UBND 

(Kèm theo Công văn số           /SNV-TCBCTCPCP ngày          /4/2021 của Sở Nội vụ) 
___________________ 

 

TT Đơn vị Nhiệm vụ Ghi 

chú 
Cơ quan hành chính Đơn vị sự nghiệp 

I Các sở, ban, ĐVSNCL thuộc UBND tỉnh 

  

1 Văn phòng UBND 

tỉnh 

Chưa thực hiện Đã gửi HS xin ý kiến 

 

2 Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

Chưa thực hiện Đang chờ ý kiến chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ 

 

3 Sở Nội vụ Đã trình UBND tỉnh Đã trình UBND tỉnh 

 

4 Sở Nông nghiệp và 

Phát triên nông thôn 

Đã gửi HS xin ý kiến  
 

Đã gửi HS xin ý kiến 

 

5 Sở Giao thông vận tải Đã trình UBND tỉnh Đã gửi HS xin ý kiến 

 

6 Sở Xây dựng Giữ nguyên như hiện tại Đã gửi HS xin ý kiến 

 

7 Sở Công Thương Đã trình UBND tỉnh Đang chờ ý kiến chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ 

 

8 Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Đã gửi HS xin ý kiến - Đã trình UBND tỉnh về Đề 

án tự chủ của Quỹ Bảo vệ 

môi trường; 

- Đã gửi HS xin ý kiến đối với 

02 ĐVSN. 

 

9 Sở Khoa học và Công 

nghệ 

Đã gửi HS xin ý kiến Đã gửi HS xin ý kiến 

 

10 Sở Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch 

Giữ nguyên như hiện tại Đã gửi HS xin ý kiến đối với 

6/7 ĐVSN; 01 ĐVSN đang 

chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ. 

 

11 Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

Giữ nguyên như hiện tại Đã gửi HS xin ý kiến đối với 

1/3 ĐVSN 

 

12 Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Đã gửi văn bản đề nghị 

Sở Nội vụ thẩm định 

Giữ nguyên như hiện tại 

 

13 Sở Y tế Đã trình UBND tỉnh Đã gửi HS xin ý kiến 15/16 

ĐVSN 

 



 

TT Đơn vị Nhiệm vụ Ghi 

chú 
Cơ quan hành chính Đơn vị sự nghiệp 

14 Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Đã trình UBND tỉnh Đã gửi HS xin ý kiến 

 

15 Sở Tư pháp Đã gửi HS xin ý kiến Chưa gửi HS xin ý kiến đối 

với 02 ĐVSN 

 

16 Thanh tra tỉnh Đã gửi HS xin ý kiến 

  

17 Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp tỉnh 

 

Đã gửi HS xin ý kiến 

 

18 Ban Quản lý Khu đại 

học Phố Hiến 

 

Đã gửi HS xin ý kiến 

 

19 Quỹ Phát triển đất tỉnh 

 

Đã gửi HS xin ý kiến 

 

20 Đài Phát thanh và 

Truyền hình HY 

 

Đã gửi văn bản đề nghị Sở 

Nội vụ thẩm định 

 

21 Trường Cao đẳng Y tế 

Hưng Yên 

 

Đã gửi HS xin ý kiến 

 

II UBND cấp huyện 

   

1 Thành phố Hưng Yên Chưa gửi báo cáo Chưa gửi HS trình UBND tỉnh  

2 Thị xã Mỹ Hào Chưa gửi báo cáo Chưa gửi HS trình UBND tỉnh  

3 Huyện Phù Cừ Chưa gửi báo cáo Đã gửi HS (Sở Nội vụ đã có 

Công văn số 194/SNV-TCBC 

ngày 03/3/2021 phúc đáp 

huyện Phù Cừ) 

 

4 Huyện Tiên Lữ Chưa gửi báo cáo Chưa gửi HS trình UBND tỉnh  

5 Huyện Kim Động Đã thực hiện Đã gửi HS trình UBND tỉnh  

6 Huyện Ân Thi Chưa gửi báo cáo Chưa gửi HS trình UBND tỉnh  

7 Huyện Khoái Châu Chưa gửi báo cáo Chưa gửi HS trình UBND tỉnh  

8 Huyện Văn Giang Chưa gửi báo cáo Đã gửi HS trình UBND tỉnh  

9 Huyện Văn Lâm Chưa gửi báo cáo Chưa gửi HS trình UBND tỉnh  

10 Huyện Yên Mỹ Chưa gửi báo cáo Chưa gửi HS trình UBND tỉnh  
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