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V/v triển khai thực hiện Quyết định số
1947/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của
UBND tỉnh Quảng Nam

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở: Trung tâm Nuôi dưỡng, điều
dưỡng người có công Quảng Nam; Làng Hòa Bình
Quảng Nam; Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam;
Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam;
Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam; Cơ sở Cai
nghiện ma túy Quảng Nam.
Thực hiện Kế hoạch số 421/KH-UBND ngày 22/01/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày
07/10/2020 của Chính phủ1;
Ngày 13/7/2021, UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 1947/QĐUBND ban hành Đề án sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa
bàn tỉnh. Theo Đề án, tổ chức bộ máy bên trong 06 đơn vị trực thuộc Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội được sắp xếp, kiện toàn lại như sau: Trung tâm
Dịch vụ việc làm Quảng Nam: 01 phòng; Làng Hòa Bình Quảng Nam: 03
phòng; Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam: 02
phòng; Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam: 03 phòng; Trung tâm Điều dưỡng
người tâm thần Quảng Nam: 03 phòng; Cơ sở Cai nghiện ma túy Quảng Nam:
05 phòng2.
Để triển khai thực hiện hiệu quả và đúng tiến độ việc sắp xếp, kiện toàn tổ
chức bộ máy bên trong đơn vị trực thuộc Sở theo quy định; Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung
công việc sau:
1. Tổ chức quán triệt, phổ biến các nội dung liên quan đến công tác sắp
xếp, kiện toàn cơ cấu, tổ chức bộ máy của đơn vị đến toàn thể viên chức, người
lao động thuộc phạm vi quản lý.
2. Khẩn trương xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bên
trong (phòng/ban) thuộc đơn vị gửi về Sở (qua Phòng Hành chính tổng hợp)
trước ngày 25/7/2021 để thẩm định, phê duyệt.
Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự
nghiệp công lập
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Riêng đối với Trung tâm Công tác xã hội Quảng Nam: UBND tỉnh thống nhất giữ nguyên thực trạng tổ chức
bộ máy và sẽ thực hiện việc sắp xếp sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ
bản, thiết yếu thuộc ngành LĐ-TB&XH.
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* Lưu ý:
- Đề án sắp xếp, kiện toàn các tổ chức bên trong thuộc đơn vị cần thực
hiện đảm bảo quy trình bàn bạc, lấy ý kiến của tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị
để có sự đồng thuận cao, triển khai nhanh chóng, hiệu quả và không làm ảnh
hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.
- Việc sắp xếp, kiện toàn các tổ chức bên trong thuộc đơn vị phải phù hợp
với Đề án vị trí việc làm theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020
của Chính phủ3. Vì vậy, đề nghị đơn vị gửi kèm theo Đề án nêu trên “Danh sách
viên chức, người lao động dự kiến bố trí theo vị trí việc làm quy định tại Nghị
định số 106/2020/NĐ-CP” (theo Mẫu đính kèm).
(Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Quảng
Nam; Mẫu Đề án sắp xếp, kiện toàn các tổ chức bên trong thuộc đơn vị có gửi
kèm theo)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị kịp thời triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
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- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Trung tâm Công tác xã hội QN;
- Lưu: VT, HCTH.
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Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc
trong đơn vị sự nghiệp công lập.
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