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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Về tổ chức, hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Đức Linh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND
ngày 25 tháng 11 năm 2008 của UBND huyện Đức Linh)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có tư cách
pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước huyện.
Điều 2. Phòng Nội vụ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện;
đồng thời, chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận.
Điều 3. Phòng Nội vụ là cơ quan tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức
năng quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực:
- Công tác tổ chức bộ máy, biên chế tiền lương; quản lý công chức - viên chức
trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp; cán bộ - công chức cấp xã;
- Theo dõi công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, công tác tôn
giáo, quản lý địa giới hành chính thuộc huyện; tham mưu theo dõi hoạt động của các
tổ chức phi Chính phủ.

Chương II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Điều 4. Phòng Nội vụ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:
1. Nghiên cứu đề xuất các mô hình và cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự của các
tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước và các tổ chức sự nghiệp, trên cơ sở quy
định của UBND tỉnh và Chính phủ.
- Thẩm định và trình UBND huyện xem xét, quyết định và thành lập, giải thể
các tổ chức sự nghiệp, các hội quần chúng… thuộc quyền quản lý của huyện theo
đúng quy định về phân cấp quản lý của UBND tỉnh;
- Nghiên cứu trình UBND huyện phương án tổ chức bộ máy, sửa đổi, bổ sung,
hoàn thiện quy chế hoạt động của các tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp, các
doanh nghiệp Nhà nước (nếu có) thuộc quyền quản lý của UBND huyện. Đáp ứng

