
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-KTTH Kon Tum, ngày      tháng     năm  

V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội 
vụ thuộc UBND cấp huyện 

 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính 
phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05 
tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc Ủy 

ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân 
dân cấp huyện), như sau: 

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA 
PHÒNG NỘI VỤ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ 

1. Vị trí, chức năng  

a) Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, 

tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và biên chế 

công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ 
cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các 

đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao 
động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; 

cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ; chính quyền địa 
phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức 
cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân 

phố; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tín ngưỡng, 
tôn giáo; thanh niên; thi đua, khen thưởng. 



b) Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp 

hành sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân 
cấp huyện, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, 
nghiệp vụ của Sở Nội vụ. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Chương II Thông tư số 05/2021/TT-BNV 

ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Nội vụ thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Riêng đối với huyện Ia HD’Rai: Căn cứ các quy định tại văn bản này và 

hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Ban 
Thường vụ Huyện ủy để quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 

Tổ chức - Nội vụ cho phù hợp với Đề án thí điểm hợp nhất Ban Tổ chức Huyện 
ủy với Phòng Nội vụ huyện Ia HD’Rai, theo Quyết định 1189- QĐ/TU ngày 05 

tháng 12 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

3. Về tổ chức 

- Phòng Nội vụ có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên. Số 
lượng Phó Trưởng phòng do Ủy ban nhân nhân cấp huyện xem xét, quyết định 
theo quy định của pháp luật.  

 - Chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Trưởng phòng, Phó 
Trưởng phòng và các công chức thuộc phòng, thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

- Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện hướng dẫn này; 

- Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của 
Phòng Nội vụ để đảm bảo hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. 

2. Văn bản này thay thế Văn bản số 1112/HD-UBND ngày 04 tháng 6 năm 
2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng 
mắc, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phản ảnh kịp thời về Ủy ban nhân 

dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, sửa đổi cho phù hợp./. 

  Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c); 
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Các huyện ủy, thành ủy; 
- Phòng Nội vụ các huyện, thành phố; 
- Sở Nội vụ; 
- Lưu: VT, KTTHTTTT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
Lê Ngọc Tuấn 
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