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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính xã Lục Bình  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LỤC BÌNH 
 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban 
hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; 

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành 
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính xã Lục Bình gồm các 

thành viên sau: 

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. 

2. Phó trưởng ban: Ông Hứa Văn Luân, Phó Chủ tịch UBND xã. 

3. Thành viên kiêm thư ký: Ông Lê Hồng Quách,Công chức VP-TK xã. 

4. Thành viên: 

- Ông Trương Khánh Tùng - Trưởng Công an xã; 

- Ông Mạc Văn Huấn - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã; 

- Bà Nông Thị Linh - Công chức VH-XH xã; 

- Ông Lê Hồng Tiến - Công chức TP-HT xã; 

- Bà Nguyễn Thị Thơ - Công chức TC-KT xã; 

- Ông Hứa Phúc Khởi - Công chức ĐC-NN-XD&MT xã; 

- Ông Hà Hoàng Chương - Công chức ĐC-NN-XD&MT xã; 

- Ông Nông Văn Hốt - Công chức ĐC-NN-XD&MT xã; 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo 

1. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 

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

nhằm nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của xã. 



2 
 

b) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn 

các bộ phận chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch cải cách 

hành chính; ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. 

c) Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã về tình hình kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; ứng dụng và 

phát triển công nghệ thông tin; nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của xã. 

d) Nghiên cứu, đánh giá và đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa 

đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp 

luật thuộc lĩnh vực cải cách hành chính theo quy định. 

2. Quyền hạn của Ban Chỉ đạo: 

a) Mời lãnh đạo, các bộ phận chuyên môn và đại diện các cơ quan, tổ chức khác 

liên quan tham dự các cuộc họp, các buổi làm việc của Ban Chỉ đạo. 

b) Yêu cầu các bộ phận chuyên môn và các tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp 

thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. 

c) Phối hợp, hợp tác với các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học để 

nghiên cứu các vấn đề về cải cách hành chính; ứng dụng và phát triển công nghệ 

thông tin nhằm nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của xã. 

d) Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân xã để điều hành hoạt 

động, giải quyết công việc của Ban Chỉ đạo. 

đ) Trưởng Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay 

thế Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND xã Lục Bình. 

Công chức văn phòng thống kê UBND xã và các tổ chức, cá nhân liên quan 

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Như điều 3; 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Cán bộ, công chức UBND xã; 

Gửi bản giấy: 

- Như điều 3; 

- Lưu: VP UBND xã. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hậu 
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