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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 159/Qð-UBND

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 3 năm 2008

QUYẾT ðỊNH
Về việc sáp nhập Ban Thi ñua - Khen thưởng tỉnh và
Ban Tôn giáo vào Sở Nội vụ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 13/2008/Nð-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy ñịnh
tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương;
Căn cứ ðề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức và ñiều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các
cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 153/QðUBND ngày 20/3/2008 của UBND tỉnh;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Sáp nhập Ban Thi ñua-Khen thưởng tỉnh và Ban Tôn giáo vào Sở Nội vụ.
ðiều 2. Giám ñốc Sở Nội vụ có trách nhiệm:
1. Tiếp nhận nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, cán bộ, công
chức, tài chính và tài sản của Ban Thi ñua - Khen thưởng tỉnh và Ban Tôn giáo về Sở
Nội vụ theo ñúng trình tự, thủ tục quy ñịnh của Nhà nước; bảo ñảm sự chỉ ñạo, ñiều
hành liên tục các công việc ñược giao theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Sở.
Việc sáp nhập hoàn thành trước ngày 31/3/2008.
2. Phối hợp với Giám ñốc Sở Tư pháp xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành quy
ñịnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ sau khi có
hướng dẫn của Bộ Nội vụ;
3. Xây dựng và triển khai việc thực hiện phương án sắp xếp, kiện toàn các tổ
chức tham mưu giúp việc; bố trí biên chế, cán bộ, công chức hợp lý, bảo ñảm tinh
gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới của Sở.

