
HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN BONG XUAN Bc Ip — T do — Hnh phüc  

S: 05  /NQ-HDND Dng Xudn, ngàyC tháng 7 nài'n 2018 

NGHJ QUYET 
V vic sap nhp, chuyn chirc näng, nhim vii cüa 

Phông V té vào Van phông HBND và UBND huyn quãn I 

HQI BONG NHAN DAN HUYN BONG XUAN 
KIIOA X, KY HQP THU 7 

Cn cir Lut T chüc chjnh quyn dja phuo'ng näm 2015; 

Can cir Nghj djnli s 108/2014/ND-CP ngày 20/11/20 14 cüa ChInh phü v 
chInh sách tinh giãn biën ché; 

Can cir Quyt djnh s 37/2016/QD-UBND ngày 02/8/2016 cQa UBND tinh 
Phü Yen ban hành Quy djnh huOng dan chüc näng, nhim vii, quyên hn cüa Van 
phOng HDND và UBND huyn, thj xã, thành phô; 

Can cü K hoch s 53-KFI/TU ngày 05/3/20 18 cüa Tinh üy, K hoch s 
77-KH/HU ngày 16/4/2018 cüa Huyn üy ye thrc hin Nghj quyêt so 18-NQ/TW 
ngày25/10/2017 cüa Ban Chap hành Tmng uong Bang khóa XII "Met so van dê 
ye tiêp tic dôi mâi, sap xep to chc b may cüa h thông chInh trj tinh g9n, hot 
dông hiu 1irc,  hiu qua". 

Can cir Kt 1un s 368-KL/HU ngày 09/7/20 18 cüa Ban Thisngvii Huyn 
üy ye chU truang sap nhp, chuyên chIrc näng, nhim vii cüa Phông Y tê vào Van 
phông HDND và UBND huyn quãn 1'. 

Xét T trInh s 1 30/TTr-UBND ngày 12/7/2018 cüa UBND huyn Dng 
Xuân ye vic thông qua D an sap nhp, chuyên chi'rc näng, nhirn viii cüa Phông 
Y t huyn vào Vn phông HDND va UBND huyn; Bão cáo thâm tra cüa Ban 
pháp chê HDND huyn; . kiên tháo 1uQn cüa di biêu HDND huyn, 

QUYET NGHi: 

Biu 1. Th6ng nht thông qua D an sap nhp, chuyn chc näng, nhim vii 
cüa Phông Y tê vào Van phông HDND và UBND huyn quãn 1' theo Th trInh so 
130/TTr-UBND ngày 12/7/20 18 cüa UBND huyn Bong Xuân. 

Diéu 2. Giao 1Jy ban nhân dan huyn t chirc trin khai thirc hin Nghj 
quyêt nay theo quy djnh cüa pháp 1u.t. 
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Nghj quy& nay thxc HDND huyn D&ig Xuân khóa X, k'3' h9p thir 7 thông qua 
ngày 18/7/2018 và có hiu Iirc ké tr ngày thông qua.!. 

Noi nhân: 
- HDND, UBND tinh; 
- Thu&ng trlrc Huyn üy; 
- CT, các PCT HEND huyn; 
- UBND, UBMTFQVN huyn; 
- Các Ban cQa HDND huyn; 
- Di biêu HDND huyn; 
- Các co quan, ban, ngành, doàn the huyn; 
- 'iT HDND, UBND các xã, thj trãn; 
- Trang TI' Di tCr. huyn; 
- Liru: VT.1f' 
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