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QUYẾ Đ NH
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo c n t c cải c ch hành chính th
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Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban
hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 20112020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2014 về việc đẩy mạnh chương
trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;
Căn cứ Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh
cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy
nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND thị
xã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 25/12/2019 của Chủ tịch UBND thị
về việc tiếp tục đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn thị
trong năm 2020;
Xét đề nghị của Trư ng ph ng Nội vụ thị
tại T trình số 24/TTr-NV
ngày 04 tháng 02 năm 2020 về việc đề nghị thành lập Ban Chỉ đạo c ng tác cải
cách hành chính thị ,
QUYẾ Đ NH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo c ng tác cải cách hành chính thị , gồm
các ng (bà) c tên sau:
1. rưởn ban
ng Hà Văn Tu n, Chủ tịch UBND thị
2. Các Phó rưởn ban
ng Nguy n Duy H ng, Ph Chủ tịch UBND thị

.

ng Nguy n uân Thạnh, Trư ng ph ng Nội vụ thị .
3. Các hành viên
- ng Tr n Ng c Huyến, Chánh Văn ph ng HĐND UBND thị .
- ng Hoàng Kim Sung, Trư ng ph ng Tư pháp thị .
- ng Mai C ng Dương, Trư ng ph ng Tài chính – Kế hoạch thị .
- Ông Tr n uân nh, Trư ng ph ng Kinh tế thị .
- ng Nguy n Ng c Linh, Trư ng ph ng Quản lý đ thị thị .
- ng Hồ Cảm, Trư ng ph ng Văn h a và Th ng tin thị .
- Bà Tr n Thị Ng c Loan, Trư ng ph ng Tài nguyên và M i trư ng thị

- Ông Hồ Lê Hoàng Thịnh, Trư ng ph ng LĐ,TB
H thị .
- Bà Nguy n Thị Huy, Trư ng ph ng Giáo dục và Đào tạo thị ..
- Bà Nguy n Thị Thanh Toàn, Chánh Thanh tra thị .
- ng Nguy n Hải Trư ng, Giám đốc Trung tâm VH,TT&TT thị .
- Ông Trịnh C ng Tuân, Ph Chánh Văn ph ng HĐND UBND thị
- Giám đốc Trung tâm Hành chính c ng thị .
- M i L nh đạo UBMTTQVN, Thị đoàn, Liên đoàn Lao động, C ng
an, Chi cục Thuế, Bảo hiểm
hội thị
tham gia Thành viên Ban chỉ đạo
4. hư ký
ng Phan Hoàng Minh, Chuyên viên Ph ng Nội vụ thị .
Điều 2. Vị trí, chức năng của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của thị
Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của thị
(g i tắt là Ban Chỉ đạo) là tổ
chức phối hợp liên ngành, c chức năng giúp UBND thị nghiên cứu, chỉ đạo các
cơ quan, ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện c ng tác cải cách hành
chính theo chương trình, kế hoạch, đề án, dự án của Trung ương và của tỉnh, thị .
Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo
1. Tham mưu UBND thị
và Chủ tịch UBND thị
về các chủ trương,
chính sách và các biện pháp tổ chức thực hiện c ng tác Cải cách hành chính và cải
cách chế độ c ng vụ, c ng chức theo quy định tại Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày
08/11/2011, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ về Chương
trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Chỉ thị số 07/CTTTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương
trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; Nghị quyết 02NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC),
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn
2016-2020; Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND thị
ban
hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020;
2 Tham mưu UBND thị , Chủ tịch UBND thị ban hành các văn bản
chỉ đạo như quyết định, chỉ thị, kế hoạch, chương trình, đề án về CCHC.
3 Chỉ đạo thực hiện thí điểm, tập trung một số việc, lĩnh vực, một số m
hình hoặc cách làm mới một số cơ quan, đơn vị, địa phương để đẩy mạnh CCHC
4 Hướng dẫn, kiểm tra, đ n đốc và đánh giá kết quả c ng tác CCHC của
các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thị , UBND các , phư ng và các cơ
quan, đơn vị c liên quan đ ng trên địa bàn thị .
5 Tham mưu UBND thị , Chủ tịch UBND thị
tổ chức sơ kết, tổng
kết thực hiện nhiệm vụ CCHC.
6 Tham mưu, đề u t việc triển khai các hoạt động ứng dụng c ng nghệ
th ng tin; cân đối, bố trí kinh phí và huy động các nguồn lực khác để hỗ trợ cho
quá trình tổ chức thực hiện c ng tác CCHC.
7 Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo trưng tập c ng chức,
viên chức của một số cơ quan, đơn vị c liên quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo
8 Yêu c u các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thị , UBND các ,
phư ng các tổ chức và cá nhân c liên quan cung c p th ng tin, tài liệu phục vụ
cho việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo
9 Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thị giao.

Điều 4. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo
1 Ban Chỉ đạo c ng tác CCHC thị
làm việc theo nguyên tắc tập
trung, dân chủ, đề cao trách nhiệm của ngư i đứng đ u
2 Ban Chỉ đạo h p định kỳ 6 tháng một l n Khi c n thiết, Trư ng
Ban Chỉ đạo triệu tập h p b t thư ng đối với các thành viên đại diện các cơ
quan, đơn vị trực thuộc UBND thị , UBND các , phư ng được giao nhiệm
vụ chủ trì 6 nội dung của c ng tác cải cách hành chính
3 Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm
4 Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo phân c ng nhiệm vụ của
Trư ng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính.
Điều 5. Kinh phí hoạt độn
1 Nguồn kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước
c p hàng năm theo quy định và được tổng hợp chung vào kinh phí của
Ph ng Nội vụ
2. Ph ng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, hướng dẫn việc quản lý, sử
dụng kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo
Điều 6. C quan thư n trực Ban Chỉ đạo
Ph ng Nội vụ là cơ quan thư ng trực của Ban Chỉ đạo Các văn bản do
Trư ng Ban, Phó trư ng Ban Chỉ đạo ký, sử dụng con d u của UBND thị ;
các văn bản do cơ quan thư ng trực ký, sử dụng con d u của Ph ng Nội vụ
Quy chế làm việc và nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo do cơ
quan thư ng trực Ban Chỉ đạo tham mưu để Trư ng Ban chỉ đạo ban hành
Điều 7 Quyết định c hiệu lực kể từ ngày ký
Điều . Chánh Văn ph ng HĐND UBND thị , Thủ trư ng cơ quan,
đơn vị, Chủ tịch UBND các , phư ng và các ng, bà tại Điều 1 chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi ậ :
- UBND tỉnh; (để b/c)
- S Nội vụ; (để b/c)
- Thư ng trực Thị ủy; (để b/c)
- Thư ng trực HĐND thị ; (để b/c)
- UBMTTQVN thị ;
- CT, PCT UBND thị ;
- Như Điều 8;
- Lưu VT, NV.(M)
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