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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Ngọc Lặc, ngày        tháng 8 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 
Về việc giải thể phòng Y tế thuộc Uỷ ban Nhân dân huyện, chuyển giao 

chức năng tham mưu, quản lý Nhà nước về lĩnh vực y tế cho Văn phòng  

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc 

 
 

                       Kính gửi:   Hội đồng Nhân dân huyện Ngọc Lặc khoá XX,  

                                         nhiệm kỳ 2021-2026. 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật số 

47/2019 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính 

phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; 

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy 

định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;  

Căn cứ Quyết định số 2725/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh 

Thanh Hoá về phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại tổ chức bên trong của các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và sắp xếp, tổ chức lại tổ chức và số lượng 

cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa. 

UBND huyện Ngọc Lặc đã xây dựng Đề án số 1783/ĐA-UBND ngày 

18/8/2021 về việc giải thể Phòng Y tế thuộc UBND huyện chuyển chức năng tham 

mưu quản lý Nhà nước về lĩnh vực y tế cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân huyện Ngọc Lặc. Đề án đã được Ban Thường vụ Huyện uỷ xem xét, 

đồng ý tại Thông báo số 335-TB/HU ngày  02/8/2021 về việc đồng ý giải thể 

phòng Y tế huyện (có Đề án kèm theo). 

Kính Trình Hội đồng Nhân dân huyện xem xét, quyết định để Uỷ ban Nhân 

dân huyện căn cứ tổ chức thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                   

- Như kính gửi;                                                                                  

- Lưu: VT, NV. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Bùy Huy Toàn 
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