
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                

Số:           /QĐ-UBND 

                                                                                              

    Tủa Chùa, ngày          tháng  6  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Nhà nước 

 huyện Tủa Chùa, giai đoạn 2021-2030 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TỦA CHÙA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị 

số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện 

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

Căn cứ Quyết định số 3074/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 

2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;  

Căn cứ Quyết định số 3299/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện 

Tủa Chùa về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 

2021 - 2030 trên địa bàn huyện Tủa Chùa; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện tại Tờ trình số 260/TTr-PNV 

ngày 26/5/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Nhà nước huyện Tủa 

Chùa, giai đoạn 2021-2030, gồm các thành viên sau: 

1. Trưởng ban: Bà Hoàng Tuyết Ban - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện. 

2. Phó Trưởng ban:  

- Ông Vừ A Hùng - Phó chủ tịch UBND huyện; 

- Bà Đặng Thị Thanh Huyền - Trưởng phòng Nội vụ huyện - Phó Trưởng 

ban Thường trực. 

3. Các Ủy viên: 

- Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Trưởng phòng Tư pháp huyện; 
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- Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin huyện; 

- Giám đốc Trung tâm Văn hoá - Truyền thanh - Truyền hình huyện; 

- Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

- Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện; 

- Chánh Thanh tra huyện; 

- Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; 

- Trưởng phòng Dân tộc huyện; 

- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

* Mời tham làm Ủy viên Ban Chỉ đạo: 

- Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

- Chánh Văn phòng Huyện ủy. 

* Ủy viên kiêm thư thư ký: 

- Ông Mùa A Vềnh - Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện; 

- Ông Trần Văn Kiên - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Ông Đào Thái Hà - Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

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

1. Tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo; tổ chức thực hiện và hướng dẫn, 

triển khai các văn bản pháp luật liên quan đến công tác cải cách hành chính Nhà 

nước; Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước của Bộ, ngành 

Trung ương, của tỉnh, huyện. 

2. Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương và giải pháp để đẩy mạnh công tác 

cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện; xây dựng chương trình, kế 

hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước hàng năm và giai đoạn; 

xây dựng các đề án, dự án về cải cách hành chính trên địa bàn huyện. 

3. Tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, 

đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và các 

nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước tại cơ quan, ban, ngành, đoàn thể 

huyện, UBND các xã, thị trấn. 

4. Ban hành và thực hiện quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo. 

5. Yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị 

trấn các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện 

các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. 
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Điều 3. Cơ chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 

1. Ban chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách 

nhiệm của người đứng đầu. 

2. Ban Chỉ đạo họp 03 tháng một lần. Khi cần thiết Trưởng ban Chỉ đạo 

triệu tập họp bất thường. 

3. Thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động 

của Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những nội dung công 

việc được phân công. Nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng ban 

phân công. 

4. Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng chế độ theo 

quy định hiện hành. Trưởng ban sử dụng con dấu của UBND huyện, Phó Trưởng 

ban sử dụng con dấu của Phòng Nội vụ khi ký các văn bản của Ban Chỉ đạo. 

5. Phòng Nội vụ huyện là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. 

6. Thành viên Ban Chỉ đạo được sử dụng bộ máy và phương tiện của cơ 

quan để thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. 

7. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do Phòng Nội vụ huyện phối hợp 

với Phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng dự toán hàng năm và được UBND 

huyện phân bổ theo quy định. 

8. Ban Chỉ đạo hết nhiệm vụ sau khi thực hiện xong Chương trình cải 

cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn huyện. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 28/11/2021 của UBND huyện Tủa Chùa 

về việc thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Nhà nước huyện Tủa Chùa, 

giai đoạn 2021-2030. 

Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng Phòng Nội vụ 

huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Tuyết Ban 

            


		banht.tuachua@dienbien.gov.vn
	2022-06-12T17:14:05+0700


		2022-06-12T18:31:20+0700


		2022-06-12T18:32:08+0700


		huyentuachua@dienbien.gov.vn
	2022-06-12T18:33:04+0700




