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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn  

tổ chức bộ máy Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội 

nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp 
tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của 
Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; 

Căn cứ Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 19 tháng 4 năm 
2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang thực hiện Nghị quyết số 18-
NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(khoá XII); 

Căn cứ Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2015 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang, 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 
1010/SKHCN-VP ngày 28 tháng 9 năm 2018 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ 
trình số 1709/TTr-SNV ngày 18 tháng 10 năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Sở Khoa học và 
Công nghệ (Đính kèm Đề án số 35/ĐA-SKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2018 của 
Sở Khoa học và Công nghệ). 

Điều 2. 
1. Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện việc sắp xếp, 

kiện toàn tổ chức bộ máy theo Đề án số 35/ĐA-SKHCN ngày 28 tháng 9 năm 
2018 đã được phê duyệt; Điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của phòng 
và quy chế tổ chức, hoạt động của cơ quan phù hợp với quy mô, chức năng, 
nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật. 
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2. Trong quá trình hoạt động, căn cứ vị trí việc làm được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện tinh giản biên chế theo 
lộ trình đến năm 2021 đảm bảo giảm tối thiểu 10% biên chế theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc 

Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 
- CT và các PCT UBND tỉnh; 
- Các Sở: Nội vụ, KHCN; 
- Lưu: TH, VT. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

(Đã ký)  
 
 
 

Vương Bình Thạnh 
 

 
 

  
 


		2018-10-30T15:55:23+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân tỉnh
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubnd@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




