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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /QĐ-UBND Thuận Nam, ngày       tháng 8 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ triển khai các công việc liên quan 

 đến công tác cải cách hành chính huyện Thuận Nam 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN NAM 
 

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 Thông báo số 225/TB-VPUB ngày 22/7/2021 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh về ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân dân tỉnh 

Trần Quốc Nam tại Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá, cải thiện các chỉ số 

PAR INDEX, PAPI, SIPAS, ICT. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tai Tờ trình số 365/TTr-PNV ngày 

18/8/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ triển khai các công việc liên quan đến công tác cải 

cách hành chính huyện Thuận Nam (gọi tắt là Tổ Cải cách hành chính) gồm các 

thành viên sau: 

1. Ông Phạm Minh Tá, Phó Trưởng phòng Nội vụ: Tổ trưởng; 

2. Ông Võ Tấn Toàn, Phó Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền: Tổ 

phó; 

3. Ông Trượng Văn Quân, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin: Tổ viên; 

4. Ông Nguyễn Trung Hưng, Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch: Tổ 

viên; 

5. Bà Đinh Thị Mỹ An, Chuyên viên Phòng Tư pháp: Tổ viên; 

6. Bà Nguyễn Thị Minh Thư, Chuyên viên Phòng Nội vụ: Thư ký. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ triển khai các công việc liên quan đến công 

tác cải cách hành chính huyện Thuận Nam  

1. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính 

huyện rà soát, thống kê tất cả các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách hành 

chính trên địa bàn huyện. 
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2. Đề xuất tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo Cải 

cách hành chính huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã 

triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện. 

3. Nghiên cứu, tham mưu xây dựng dự thảo đề án, chương trình, kế hoạch 

cải cách hành chính và các giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. 

4. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã liên quan 

báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.  

5. Liên hệ, làm việc với các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc 

thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính. 

Điều 3. Tổ chức hoạt động của Tổ Cải cách hành chính 

1. Các thành viên Tổ Cải cách hành chính làm việc theo chế độ kiêm 

nhiệm. 

2. Tổ trưởng có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên 

của Tổ Cách hành chính. 

3. Tổ Cải cách hành chính họp định kỳ họp định kỳ 01 Quý/lần. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- UBND các xã;  

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Trương Xuân Vỹ 
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