
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /QĐ-UBND 

 

Cẩm Xuyên, ngày          tháng 02 năm 2023 

  

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính 

và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030;  

Thực hiện Thông báo số 79/TB-VPCP ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Văn 

phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thứ nhất của 
Ban chỉ đạo CCHC Chính phủ; 

Thực hiện Quyết định số 3504/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành 

chính của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 1915/QĐ-UBND 

ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ 

đạo cải cách hành chính và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh; 

Quyết định số 6635/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân 

huyện về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính của huyện 
Cẩm Xuyên giai đoạn 2021-2030; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện (sau khi thống nhất với các 
phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan). 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Tổ giúp việc Ban 

Chỉ đạo cải cách hành chính huyện như sau: 

I. Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) 

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Ông Hà Văn Bình, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện. 

2. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: 

- Ông Phạm Hoàng Anh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện (Phó Trưởng ban 

Thường trực). 

- Ông Hoàng Văn Chương, Trưởng Phòng Nội vụ huyện. 



3. Các thành viên Ban chỉ đạo: 

3.1. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Chánh thanh tra huyện; Trưởng 

các phòng: Tư pháp, Tài chính-Kế hoạch, Tài nguyên-Môi trường, Kinh tế-Hạ tầng, 

Giáo dục-Đào tạo, Lao động-TBXH, Nông nghiệp và PTNT; Phó trưởng phòng Y tế, 

Phó trưởng phòng Văn hóa-Thông tin. 

3.3. Phó Trưởng phòng Nội vụ theo dõi công tác cải cách hành chính; Phó 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND, kiêm Giám đốc Trung tâm hành chính công huyện. 

II. Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện 

1. Tổ trưởng: Bà Nguyễn Thị Tố Hoa, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện. 

2. Tổ phó: Ông Nguyễn Nam Phong, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND 

huyện, kiêm Giám đốc Trung tâm hành chính công huyện. 

3. Các thành viên của Tổ: 

3.1. Phó Phòng Kinh tế - Hạ tầng (phụ trách lĩnh vực Áp dụng hệ thống 

quản lý chất lượng ISO); 

3.2. Ông Nguyễn Công Tùng, Phó Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện; 

3.3. Ông Hoàng Trung Sơn, Phó Trưởng Phòng Nội vụ (phụ trách lĩnh vực 

Cải cách tổ chức bộ máy và Cải cách chế độ công vụ); 

3.4. Ông Nguyễn Tình Tiên, Chuyên viên phòng Tư pháp huyện; 

3.5. Bà Dương Thị Kim Nguyệt, Chuyên viên VP HĐND-UBND huyện; 

3.6. Bà Trần Thị Linh, Chuyên viên phòng Tài chính-Kế hoạch huyện; 

3.7. Bà Ngô Thị Tư, Chuyên viên phòng Văn hóa-Thông tin huyện; 

3.8. Bà Cao Thị Hiền, Chuyên viên phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện; 

3.9. Ông Hồ Viết Bình, Chuyên viên phòng Nội vụ - Kiêm thư ký Tổ; 

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo  

1. Vị trí, chức năng  

a) Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp UBND 

huyện, Chủ tịch UBND huyện nghiên cứu chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn 

các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện công tác 

cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, của các bộ, ngành Trung ương, của UBND tỉnh và UBND huyện. 

b) Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm 

xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc trình Trưởng Ban Chỉ 

đạo ký ban hành và chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch dự trù kinh 

phí trình UBND huyện cấp để đảm bảo các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo. 

c) Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND huyện để thực hiện nhiệm 

vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo. Các văn bản do Trưởng ban chỉ đạo, Phó Trưởng 

Ban thường trực ký sử dụng con dấu của Uỷ ban nhân dân huyện.  

2. Nhiệm vụ, quyền hạn  



a) Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp quan 

trọng để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của huyện; kiến nghị, đề xuất 

với cấp có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm 

pháp luật, văn bản chỉ đạo quan trọng thuộc các lĩnh vực cải cách hành chính theo 

quy định.  

b) Giúp UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, điều hòa, phối hợp 

giữa các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các 

nhiệm vụ cải cách hành chính; xem xét các nội dung đề án, dự án quan trọng về 

cải cách hành chính của huyện; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, 

kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các 

bộ, ngành Trung ương, của tỉnh và của huyện liên quan đến công tác cải cách 

hành chính. 

c) Tổng hợp, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo UBND huyện, Chủ tịch UBND 

huyện và các cơ quan có liên quan tình hình, kết quả triển khai công tác CCHC. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao. 

d) Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ 

cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo; quy định nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ 

làm việc của Tổ Giúp việc; Tổ giúp việc sử dụng con dấu của phòng Nội vụ để 

thực hiện các nhiệm vụ. 

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc làm việc theo chế độ kiêm 

nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành. 

4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc được bố trí hàng 

năm từ nguồn NSNN cấp cho lĩnh vực CCHC ( qua phòng Nội vụ) và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định số 

5485/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của UBND huyện. 

2. Căn cứ Quyết định này, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng, 

nhiệm vụ, thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính ở địa phương do Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn làm Trưởng ban. 

3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng các phòng chuyên môn 

huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Giám đốc trung tâm hành chính công 

huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn và các ông (bà) có tên tại Điều 1 

căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ (để BC) 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- TT UBMTTQ huyện, các đoàn thể cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV.    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
Hà Văn Bình 
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