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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thị xã Vĩnh Châu 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ VĨNH CHÂU 

 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 21/11/2019;   

 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; 

 Căn cứ 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 Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 24/11/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; 

 Căn cứ Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 12/12/2021 của Ủy ban nhân dân 

thị xã Vĩnh Châu về cải cách hành chính thị xã Vĩnh Châu, giai đoạn 2021 - 2030; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ thị xã Vĩnh Châu. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thị xã Vĩnh Châu (sau 

đây viết tắt Ban Chỉ đạo), cụ thể như sau: 

 Trưởng ban 

 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã. 

 Phó Trưởng ban 

 2. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội. 

 3. Trưởng phòng Nội vụ thị xã (Thường trực). 

 Các thành viên 

 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã. 

 5. Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã. 

 6. Trưởng phòng Tư pháp thị xã. 

 7. Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã. 

 8. Trưởng phòng Kinh tế thị xã. 
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 9. Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh thị xã. 

 10. Mời Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã. 

 Điều 2. Thành lập Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo (sau đây viết tắt là 

Tổ Chuyên viên) gồm các thành viên sau: 

 1. Ông Lưu Văn Lâm, Chuyên viên Phòng Nội vụ, Tổ trưởng kiêm Thư ký 

Ban Chỉ đạo. 

 2. Bà Lâm Thị Ngọc Hân, Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân thị xã, Tổ phó. 

 3. Ông Hồ Văn Thu, Chuyên viên Phòng Nội vụ. 

 4. Ông Dương Minh Tâm, Chuyên viên Phòng Tư pháp. 

 5. Bà Trần Bảo Yến, Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch. 

 6. Ông Trịnh Trường Thái, Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin. 

 7. Ông Nguyễn Hoàng Long, Chuyên viên Phòng Kinh tế. 

 8. Bà Ngô Thị Thùy Trang, Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân thị xã. 

9. Bà Chung Bích Tuyền, Nhân viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân thị xã. 

 Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo 

 1. Nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã ban hành các chủ trương, 

giải pháp để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đảm bảo các nội dung cải 

cách hành chính được tiến hành đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm 

đúng theo chỉ đạo của tỉnh và phù hợp với tình hình thực tiễn của thị xã, góp phần 

thực hiện thắng lợi Chương trình số 18-CT/TU ngày 05/4/2022 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ thị xã Vĩnh Châu thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

Sóc Trăng khóa XIV về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 29/4/2022 

của Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu về thực hiện Chương trình số 18-CT/TU 

ngày 05/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Vĩnh Châu. 

 2. Giúp Ủy ban nhân dân thị xã đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực 

hiện các chương trình, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo điều hành cải cách hành 

chính; theo dõi, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập 

thị xã, các cơ quan Trung ương, cơ quan tỉnh đóng tại địa phương, Ủy ban nhân 

dân các xã, phường nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính của 

thị xã. 

 3. Theo dõi, chấm điểm, đánh giá và đề xuất các giải pháp cải thiện Chỉ số 

cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 

(PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI), Chỉ số đo lường sự hài lòng 



3 

 

 

của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) 

trên địa bàn thị xã. 

 4. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và 

nhiệm vụ của thành viên Tổ Chuyên viên. 

 5. Thành viên Ban Chỉ đạo được trưng dụng cán bộ, công chức, viên chức 

thuộc thẩm quyền quản lý để triển khai các nhiệm vụ được giao theo quy định. 

 Điều 4. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo 

 1. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đặt tại Phòng Nội vụ thị xã Vĩnh Châu. 

Trưởng Ban Chỉ đạo, các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan 

mình để thực hiện nhiệm vụ. 

 2. Ban Chỉ đạo họp định kỳ 02 lần/năm và đột xuất khi có yêu cầu. 

 3. Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên làm việc theo chế độ kiêm 

nhiệm và được hưởng các chế độ phụ cấp theo quy định. 

 4. Cán bộ, công chức, viên chức được trưng dụng thực hiện nhiệm vụ cụ thể 

do Ban Chỉ đạo phân công được hưởng các chế độ phụ cấp theo quy định. 

 5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí từ nguồn kinh phí cải 

cách hành chính hàng năm của thị xã. 

 6. Ban Chỉ đạo hoạt động từ ngày ký Quyết định này đến hết năm 2030. 

 Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết 

định số 1202/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã 

Vĩnh Châu. 

 Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, 

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thị xã, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị xã Vĩnh Châu và các thành viên có tên tại 

Điều 1, Điều 2 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận:               
- Như Điều 6; 

- Thường trực Thị ủy; 

- Thường trực HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể thị xã; 

- Cổng thông tin điện tử thị xã; 

- Lưu: VT, NC. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phan Vĩnh Tùng 
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