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QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
      Về việc ban hành Đề án Tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh theo Nghị định 171/2004/NĐ.CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

 - Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 23/11/2003;
 - Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
 - Căn cứ Nghị quyết số 12/2004/NQ.HĐND K7, ngày 29/12/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa VII, kỳ họp thứ 3 về việc phê chuẩn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh;
 - Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại tờ trình số 26/TTr. SNV, ngày 17/01/2005 về việc ban hành đề án tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh,
 
QUYẾT ĐỊNH

	Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định, Đề án tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh theo Nghị định 171/2004/NĐ.CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm chính phối hợp cùng với các ngành chức năng có liên quan tổ chức thực hiện đúng theo đề án đã ban hành.
   	Các văn trước đây trái với quyết định này đều bị bãi bỏ.
	
Điều 3. Các ông, (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các ngành chức năng có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện - thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
	
	 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ./.
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			                        ĐỀ ÁN
VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THEO NGHỊ ĐỊNH 
SỐ 171/2004/NĐ-CP NGÀY 29/09/2004 CỦA CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /2005/QĐ.UB 
ngày        tháng        năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh)


Thực hiện Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/09/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng đề án cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét phê chuẩn để triển khai thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh như sau:

I- HIỆN TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY:
Thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng, khoá VIII và Quyết định số 207/1999/QĐ-TTg ngày 25/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành TW Đảng khoá VIII và Công văn số 70/BTCCBCP-TCCB ngày 25/4/2000 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn nội dung đề cương sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế.
Căn cứ Nghị định số 12/2001/NĐ-CP ngày 27/3/2001 của Chính phủ về việc tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Uỷ ban nhân dân quận, huyện - thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Ngày 26/7/2000, Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã báo cáo Chính phủ đề án kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế các cơ quan hành chánh Nhà nước và biên chế trong các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Vĩnh Long; đề án đã được Hội đồng thẩm định TW thông qua ngày 02/8/2000, thống nhất tỉnh Vĩnh Long có 19 cơ quan chuyên môn và 01 Ban quản lý các Khu công nghiệp trực thuộc, cụ thể  như sau.
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
3. Sở Tài chính -Vật giá ( hiện nay gọi là Sở Tài chính). 
4. Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.( hiện nay gọi là Sở Khoa học -Công nghệ, do đã chuyển chức năng quản lý Nhà nước về Môi trường sang Sở Tài nguyên - Môi trường).
5. Sở Văn hoá -Thông tin.
6. Sở Y tế.
7. Sở Giáo dục và Đào tạo.
8. Sở Giao thông - Vận tải.
9. Sở Xây Dựng.
10. Sở Thương mại -Du lịch.
11. Sở Công nghiệp.
12. Sở Địa chính (hiện nay gọi là Sở Tài nguyên -Môi trường do được Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chuyển chức năng Quản lý Nhà nước về Tài nguyên nước, khoáng sản và Môi trường từ các Sở NN-PTNT, Sở Công nghiệp và Sở KHCN-MT sang).
13. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
14. Sở Tư pháp.
15. Ban Tổ chức chính quyền ( hiện nay gọi là Sở Nội vụ).
16. Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em.
17. Thanh tra tỉnh.
18. Sở Thể dục thể thao.
19. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân. (Sau đó, Ban chỉ đạo kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế của tỉnh thống nhất giữ nguyên Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh hoạt động riêng với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh. Hiện nay, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã quyết định thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội).
Ngoài ra tỉnh còn có Ban quản lý các Khu công nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh là cơ quan quản lý Nhà nước về khu Công nghiệp. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý thực hiện theo Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ.

II- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG BỘ MÁY CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH.
- Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ qui định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
- Căn cứ điều kiện tự nhiên, dân số, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý Nhà nước ở địa phương. Uỷ ban nhân dân tỉnh dự kiến về tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh.

1) Nguyên tắc tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
1.1 Tinh gọn, hợp lý, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh và bảo đảm sự thống nhất quản lý ngành, lĩnh vực công tác từ Trung ương đến địa phương.
1.2. Tổ chức quản lý đa ngành, đa lĩnh vực trên địa bàn tỉnh; không nhất thiết ở trung ương có Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ nào thì tỉnh có tổ chức tương ứng.
1.3. Phù hợp với điều kiện tự nhiên, dân số, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.
1.4. Bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục thành lập cơ quan chuyên môn được quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2) Vị trí và chức năng của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.
2.1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật; góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh vực công tác từ Trung ương đến cơ sở.
2.2 Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn cấp trên.

3) Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.
3.1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định, chỉ thị về các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
3.2. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
3.3. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
3.4. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn tỉnh theo quy định của pháp luật; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục trực thuộc.
3.5. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn, chức danh đối với Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.
3.6. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình.
3.7. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về giám định, đăng ký, cấp giấy phép, văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của cơ quan chuyên môn tỉnh theo quy định của pháp luật, theo sự phân công hoặc uỷ quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
3.8. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi Chính phủ thuộc các lĩnh vực quản lý của cơ quan chuyên môn tỉnh theo quy định của pháp luật.
3.9. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật.
3.10. Thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, sự phân công hoặc uỷ quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
3.11. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
3.12. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của mình.
3.13. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
3.14. Kiểm tra, thanh tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật hoặc phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
3.15. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng, các phòng nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan chuyên môn tỉnh; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan chuyên môn tỉnh theo quy định của pháp luật.
3.16. Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan chuyên môn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
3.17. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

4) Cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.
Cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh gồm có:
a) Văn phòng.
b) Thanh tra. 
c) Phòng nghiệp vụ.
d) Chi cục (không nhất thiết cơ quan chuyên môn nào cũng có);
e) Các tổ chức sự nghiệp (không nhất thiết cơ quan chuyên môn nào cũng có).

5) Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.
5.1. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phụ trách.
5.2. Phó Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh là người giúp Thủ trưởng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng về các nhiệm vụ được phân công. Khi Thủ trưởng vắng mặt một Phó Thủ trưởng được Thủ trưởng uỷ nhiệm điều hành các mặt hoạt động của cơ quan chuyên môn tỉnh.
Số lượng Phó Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh không quá 03 người.
5.3. Việc điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, quyết định cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

6) Chế độ làm việc và trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.
6.l Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc theo chế độ Thủ trưởng.
6.2. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ các quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của cơ quan và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy định đó sau khi được ban hành.
6.3. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình và các công việc được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công hoặc uỷ quyền; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng tham nhũng, gây thiệt hại trong tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của mình.
    6.4. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý ngành, lĩnh vực ở Trung ương về tổ chức, hoạt động của cơ quan mình; xin ý kiến về những vấn đề vượt quá thẩm quyền và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân khi có yêu cầu; phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp để giải quyết các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

III- CƠ CẤU TỔ CHỨC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GỒM 21 SỞ, VĂN PHÒNG VÀ CƠ QUAN NGANG SỞ NHƯ SAU:
1. Sở Nội vụ: Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội vụ, gồm: Tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp; cải cách hành chính; tổ chức chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; tổ chức hội và tổ chức phi Chính phủ.

2. Sở Tài chính: Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, kế toán, kiểm toán, giá cả và hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo qui định của pháp luật.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư, bao gồm các lĩnh vực: Tổng hợp về qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; tổ chức thực hiện và kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, đầu  tư nước ngoài ở địa phương và xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh; quản lý nguồn hỗ trợ chính thức ODA, đấu thầu, đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương.

4. Sở nông nghiệp - Phát triển nông thôn: Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp, thủy lợi, thủy sản, phòng, chống lụt bão, bảo vệ đê điều, lâm sản, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về định cư, tái định cư, điều chỉnh bố trí lại dân cư trong nông nghiệp và nông thôn; Tổ chức công tác thống kê, tổng hợp tiến độ sản xuất nông nghiệp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

5. Sở Công nghiệp: Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, gồm: cơ khí, luyện kim, hóa chất (bao gồm cả hóa dược), điện, công nghiệp khai thác khoáng sản, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác.

6. Sở Xây dựng: Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng tại địa phương, gồm: xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn; hạ tầng kỹ thuật đô thị (bao gồm hè, đường đô thị, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, công viên cây xanh, rác thải đô thị).

7. Sở Giao thông - Vận tải: Tham mưu, giúp Uỷ Ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giao thông - vận tải, gồm: đường bộ, đường thủy nội địa.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.

9. Sở Thương mại và Du lịch: Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực thương mại, du lịch gồm: Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu; quản lý thị trường; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quản lý lĩnh vực cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá; xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, đăng ký thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân và của doanh nghiệp du lịch Việt nam hoạt động trong lĩnh vực thương mại, du lịch tại nước ngoài và của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại, du lịch tại Việt nam.

10. Sở Khoa học và Công nghệ: Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa; nhãn hàng hóa, sở hữu trí tuệ (không bao gồm quyền tác giả về văn học, nghệ thuật và nhãn hiệu hàng hóa); an toàn bức xạ và hạt nhân.

11. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục, đào tạo (trừ dạy nghề).

12. Sở Y tế: Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y học cổ truyền, thuốc phòng trị bệnh cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe con người; an toàn, vệ sinh thực phẩm và trang thiết bị y tế.

13. Sở Văn hoá thông tin: Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về văn hóa, thông tin, gồm: di sản văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, xuất bản, in phát hành, quyền tác giả đối với tác phẩm văn học - nghệ thuật, thư viện, quảng cáo, văn hóa quần chúng, thông tin cổ động, phát thanh và truyền hình, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ văn hóa thông tin cơ sở theo qui định của pháp luật.

14. Sở Lao động Thương binh và xã hội: Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lao động, việc làm, an toàn lao động, dạy nghề, chính sách đối với thương binh, liệt sỹ và người có công, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo hiểm xã hội, quản lý nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, tiền lương, tiền công khu vực sản xuất kinh doanh.

15. Sở Tư pháp: Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra và xử lý văn bản qui phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, công chứng, hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp, luật sư, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giám định tư pháp, hòa giải ở cơ sở, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại và công tác tư pháp khác theo qui định của pháp luật.

16. Thanh tra tỉnh: là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính trong phạm vi quản lý Nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

17. Uỷ ban dân số gia đình và trẻ em: Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực dân số, gia đình và trẻ em.

18. Văn Phòng Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ do Chính phủ qui định).

Cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh được tổ chức theo đặc thù riêng của địa phương:
1. Sở Thể Dục - Thể thao: Tham mưu, giúp Uỷ Ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về thể dục thể thao, tổ chức thi đấu, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ trên lĩnh vực thể dục thể thao          (ngoài giáo dục thể chất trong trường phổ thông) theo qui định của pháp luật.

2. Ban Tôn giáo - Dân tộc: Tham mưu, giúp Uỷ Ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tôn giáo và dân tộc theo qui định của pháp luật.
Thành lập mới:
3. Sở Bưu chính viễn thông: Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về bưu chính, viễn thông, điện tử, Internet, truyền dẫn phát sóng, tầng số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng thông tin.

IV/ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 . Sau khi Đề án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai đến sở, ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện - thị xã,  trên cơ sở đó Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện - thị quán triệt triển khai trong nội bộ cán bộ Đảng viên, cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý, tổ chức thực hiện tốt công việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan, đơn vị theo đúng tinh thần Đề án này. Thời gian triển khai thực hiện trong quí I/2005, chậm nhất đến ngày 30/3/2005 là phải thực hiện xong.
. Sở Nội vụ và Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh là bộ phận thường trực giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn tổ chức thực hiện đề án và tổng hợp báo cáo, đề xuất xử lý kịp thời những phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện tốt Đề án này. 
. Trong quá trình thực hiện, có phát sinh những vấn đề vướng mắc, khó khăn trao đổi trực tiếp với Sở Nội vụ để giải quyết. Đối với những vụ việc vượt quá thẩm quyền, Sở Nội vụ chịu trách nhiệm tổng hợp, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét xử lý./.

                                      
                                          TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
                                                        CHỦ TỊCH                   


