
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MỸ THANH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /QĐ - UBND 

 

    Mỹ Thanh, ngày        tháng 9 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính xã Mỹ Thanh 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MỸ THANH 

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

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 về ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; 

Căn cứ Quyết định số 2193/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 1814 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị 

quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 

08-NQ/TU ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 

2021 - 2025; 

Theo đề nghị của công chức Văn phòng - thống kê xã.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính xã Mỹ Thanh (gọi tắt là 

Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên sau:  

1. Trưởng ban: Ông Đặng Quyết Chiến - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. 

2. Phó Trưởng ban Thường trực: Ông La Quang Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã. 

3. Thành viên: 

- Bà Đinh Thị Mến, công chức Văn phòng - thống kê kiêm Thư ký; 

- Ông Nguyễn Văn Ba, công chức Văn phòng - thống kê xã; 

- Ôg Lưu Đình Thời, công chức Tư pháp - hộ tịch xã; 

- Ông Đặng Quang Linh, công chức Tư pháp - hộ tịch xã; 

- Ông Nguyễn Thái Bắc, công chức Văn hóa - xã hội xã; 

- Bà Lường Bảo Yến, công chức Văn hóa - xã hội xã; 

- Bà Hà Thị Thoa, công chức Tài chính - kế toán xã; 
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- Ông Hoàng Văn Sán, công chức ĐC-NN-XD&MT xã; 

- Bà Nguyễn Thị Hằng, công chức ĐC-NN-XD&MT xã. 

* Mời tham gia Thành viên: 

- Bà Triệu Thị Minh, Phó Chủ tịch HĐND xã; 

- Ông Hoàng Thông Tài, Chủ tịch UBMTTQVN xã; 

- Ông Nông Đình Hân, Chủ tịch Hội Nông dân xã; 

- Ông Triệu Phúc Y, Chủ tịch Hội CCB xã; 

- Bà Nguyễn Thị Thương, Chủ tịch Hội LHPN xã; 

- Bà Nguyễn Thị Diễm, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã; 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo 

- Tham mưu UBND xã về các chủ trương, chính sách và các biện pháp tổ 

chức thực hiện công tác Cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công 

chức theo quy định của pháp luật và văn bản chỉ đạo của lãnh đạo các cấp; 

- Tham mưu UBND xã, Chủ tịch UBND xã ban hành các văn bản chỉ đạo như 

quyết định, kế hoạch, chương trình, đề án về CCHC. 

- Chỉ đạo thực hiện tập trung ở một số việc, lĩnh vực, một số mô hình hoặc 

cách làm mới có hiệu quả để đẩy mạnh CCHC. 

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá kết quả công tác CCHC của 

UBND xã. 

- Tham mưu UBND xã, Chủ tịch UBND xã tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện 

nhiệm vụ CCHC. 

- Đề xuất việc triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; cân 

đối, bố trí kinh phí và huy động các nguồn lực khác để hỗ trợ cho quá trình tổ chức 

thực hiện công tác CCHC. 

- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND xã, các tổ chức và cá nhân có 

liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của Ban 

Chỉ đạo. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND xã giao. 

Điều 3. Chế độ làm việc  

- Ban Chỉ đạo công tác CCHC xã làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, 

đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. 

- Ban Chỉ đạo họp định kỳ 6 tháng một lần. Khi cần thiết, Trưởng Ban Chỉ đạo 

triệu tập họp bất thường đối với các thành viên đại diện các bộ phận chuyên môn 

liên quan được giao nhiệm vụ chủ trì các nội dung của công tác cải cách hành chính. 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và theo phân 

công nhiệm vụ của Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính. 
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Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay 

thế Quyết định số 77/QĐ-UBND, ngày 09/4/2021 của UBND xã về thành lập Ban 

Chỉ đạo cải cách hành chính xã Mỹ Thanh. 

Văn phòng - thống kê xã và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Phòng Nội vụ huyện; 

- Thường trực Đảng ủy; 

- TT HĐND xã; 
- CT, PCT UBND xã; 

- Thành viên BCĐ; 

- Cổng TTĐT xã; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Quyết Chiến 
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