
 

NỘI DUNG ĐĂNG TẢI TRÊN CỔNG TTĐT HUYỆN 

 

 1. Tên cơ quan đơn vị: Phòng Nội vụ huyện Bắc Hà 

 2. Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà - Huyện Bắc Hà - Tỉnh Lào Cai 

 3. Email của đơn vị: phongnv-bacha@laocai.gov.vn 

 4. Số điện thoại: 02143.880.221 

 5. Bộ máy lãnh đạo: 

 - Trưởng phòng: Vũ Thị Chiến. Điện thoại: 0912.927.839. 

 - Phó Trưởng phòng: Phạm Phương Thảo. Điện thoại: 01662.596.888 

 - Phó trưởng phòng: Vũ Thị Phương Thảo. Điện thoại: 01655.801.869 

 6. Chức năng nhiệm vụ của đơn vị: 

 - Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có 
chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: Tổ chức 
bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch 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; 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; hội, tổ chức phi 
chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng; công tác 
thanh niên. 

          - Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chấp hành 
sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch 
công chức và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chấp hành sự chỉ 
đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




