UBND TỈNH HÀ NAM
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 391 /QĐ-SNV

Hà Nam, ngày 31 tháng 12 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành quy chế hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam
GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ
Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày
04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Căn cứ Thông tư số 5/2021/TT-BNV ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ
Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;
Căn cứ Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam;
Theo đề nghị của Chánh văn phòng Sở Nội vụ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Sở
Nội vụ tỉnh Hà Nam.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022
và thay thế Quyết định số 14/QĐ-SNV ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Giám đốc
Sở Nội vụ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, Trung tâm trực thuộc
sở; công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh (để bc);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.
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