
UBND TINITI HA NAM CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
BAN CHI JJAO CCHC Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S: /QD-BCD HàNam,ngàyJbthang .nàm 2020 

QUYET D!NH 
V vic Ban hành Quy ch hott ding cüa Ban Chi do 

cái cách hành chInh tinh Ha Nam 

TRIJ'NG BAN CH DAO CA! CACH HANH CHINH T!NH 

Can th Lut Td chi'c ChInh quyen dja phu'ung ngày 19/6/ 2015, Luát sfca dói, 
bó sung m5t so diêu cia Lut TO chic ChInh phi và Lut TO cht'c ChInh quyén dja 
phuv'ng ngày 22/11/2019, 

Can c& Nghj quye't s 30c/NQ-C'P ngày 08/11/2011 cta ChInh phü ban hành 
Chu'o'ng trinh tOng the cal cách hành chInh Nhà nzthcgiai dogn 2011 — 2020, Nghj 
quyêt sO 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 cña Chinh phz ye vic tha dOi, bO sung m5t sO 
diêu cia Nghj quyêt so 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011, Kê hoach cái cách hành 
chInh nhà njthc giai dogn 2016 - 2020 theo Quyêt djnh sO 225/QD-TTg ngày 
04/02/2016 cza Thi tztó'ng ChInhphz; 

Cánci Quyê't djnh sO' 1187-QD/UBND ngày 19/6/2020 cza L'Jy ban nhán 
dan tinh ye viêc thành lap Ban Chi dao C'ái cách hành chInh tinh Ha Nam, 

Xét d nghj cia Giám dO'c So' N3i vy. 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt dnh nay Quy chê hot dng cua Ban Chi 
dao Câi cách hành chInh tinh Ha Narn. 

Diêu 2. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dôc Si Ni v, Thti 
trix&ng các s&, ban, ngành cüa tinh, Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành 
phô, th xã và các thânh viên Ban Chi dao  Câi cách hành chInh tinh chju trách 
nhim thi hành Quyêt dnh nàyr 

No'i nhân: 
- TT Tinhüy; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
-Nhi.rDiêu2; 
-Liru:VT,NC. 

TRUONG BAN 

 

CHU TICH UBND TINH 
Nguyn Xuãn Bong 



2 

QUY CHE HOiT DQNG 
CUA BAN CHI oo CAl CACH HANH CH!NH TINH HA NAM 
(Ban hành kern theo Quyé't djnh so /QD-BCD ngàylb/8/2020 

cza Tru'àng Ban Chi dgo cái cách hành chinh tinh Ha Narn) 

Chtrong I 
NHNG QUY D!NH  CHUNG 

Diêu 1. Phim vi và dôi tuqng áp di1ing 

Quy ch nay quy djnh nguyen tc, ch d lam vic; nhim vi, quyn hn cüa 
các thành viên cüa Ban Chi dao  cái each hành chInh tinh Ha Nam ('sau day gi 
tat là Ban Chi dgo); chê d h9p, thông tin, báo cáo và kinh phi hoit dng cüa Ban 
chi dao. 

Diu 2. Nguyen tc và ch d lam vic 

1. Ban Chi dto lam vic theo nguyen tc tp trung, dan chü, ct cao trách 
nhim ngui drng dâu và phat huy trI tu tp the cüa các thành viên; bâo darn yêu 
câu phôi hcp ch.t ch, thông nhât trong chi dto, diêu hành và trao dôi thông tin 
giâi quyêt cong vic theo chüc näng, nhim v11, quyên htn cüa các Ca quan thành 
viên ducic pháp 1u.t quy djnh. 

2. Thành viên Ban Chi dao lam viêc theo ch do kiêm nhiêm; có trách nhiêrn 
tham gia day dü các hot dng cüa Ban Chi do, thirc hin và chju trách nhirn 
trithc Tri.thng Ban Chi dto ye nhcrng nhim vii duc phân cong. 

Chu'ong II 
NHIM VU, QUYEN HAN  CUA CAC THANH VIEN BAN CHI DAO 

Diêu 3. Nhim vi1, quyên hn cüa Truông Ban Chi dio 

1. Chju trách nhim trrnc Ban Can sir Bang, Uy ban nhân dan tinh v thirc 
hin nhim vi1 duc giao. 

2. Länh dto, diu hành hot dng cüa Ban Chi do; phân cong nhim vi ci 
the cho tiling thành viên; triu tap,  chU tn các cuc h9p dnh ki và dt xuât cüa Ban 
Chi dao. 

3. Quyt djnh nhung vn d thuc chirc nãng, nhim vu, quyn hn cüa Ban 
Chi dao. 

4. Trong tnthng hçip cn thit, üy quyn cho Phó Tru&ng ban giái quyêt 
cOng vic thuc thâm quyên cüa mInh. 

5. Duccc sü diing con du cüa UBND tinh. 

Diêu 4. Nhiêm vi), quyn hn cüa Phó Tru'&ng ban thu'ô'ng trirc Ban Chi 
dio - Phó Chü tjch UBND tinh 

1. Giüp Tru&ng Ban Chi dao  trirc tip di&u phi các hot dng cilia Ban Chi 
do va chju trách nhim trrnc Trithng Ban Chi dao  v toàn b hoat dng cilia Ban 
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Chi dao;  thay mt Trithng Ban Chi do chü trI và diu phi hot dng chung cia 
Ban Chi do khi Truing ban yang mt hoc duçic üy quyên; chü trI các cuc hQp 
cüa Ban Chi dto theo sir üy quyên cüa Tru&ng Ban Chi dto. 

2. Trirc tip phii trách vic trin khai cong tác cãi cách hành chInh trên dja 
bàn tinh. 

3. Tham mini cho Truàng Ban Chi dio d kin ngh Tinh üy, Uy ban nhân 
dan tinh phuang huàng, bin pháp giãi quyêt các van dê lien quan den cong tác cãi 
cách hành chInh và vic thirc hin Chuang trInh cãi cách hành chInh cüa tinh. 

4. Duçc sir diing con du cüa Uy ban nhân dan tinh. 

Diêu 5. Nhim vui, quyên hn cüa Phó Trtr&ng ban Ban CM do - Giám 
dôc S& Ni viii 

1. Thirc hin các nhim vi do Tri.thng Ban Chi do, Phó Tru&ng Ban thu?mg 
trirc giao. 

2. Tham muii cho Truàng Ban Chi do, Phó Trung ban thung tr1rc Ban 
Chi dto các bin pháp, giâi pháp day manh  cOng tác chi do, diêu hành cài cách 
hành chInh; cái cách to chtrc b may hành chInh nhà nuâc; xây dirng và nâng cao 
chat luçing di ngü cong chüc, vien chüc. 

3. Phi hçip Van phOng UBND tinh chun bj ni dung các cuc h9p djnh kS' 
hoàc dot xuât cUa Ban Chi dao. 

4. Thung xuyên lam vic vi lãnh do cac c quan chuyên rnOn, dun v 
thuc Uy ban nhân dan tinh, Uy ban nhân dan cap huyn dê hithng dan, dOn dôc, 
kiêm tra vic thirc hin chucing trInh cal each hành chInh hang näm và timg giai don. 

5. Tng hçip, xây dirng k hoch hoat dng hang nàm cña Ban Chi do trInh 
Trithng Ban Chi dto phê duyt; di,r trü, quãn l và si:r diing kinh phi hoat dng cüa 
Ban Chi do theo quy djnh. 

6. Dugc sir dng con du cüa Si Ni vii. 

Diu 6. Nhim viii, quyn hmn cüa các thành viên Ban Chi do 

1. Nhim vii chung: 

a) Chju trách nhim truâc Tru&ng Ban Chi dto v kt qua các nhim vii 
duçc phân cOng. 

b)Tham dir dy dü các cuc h9p cüa Ban Chi do, chun bj kin dóng gop 
ye các van dê thuc ni dung chuung trinh h9p cüa Ban Chi dto. 

c) D xut, kin nghj vi Ban Chi do các chü tnrcing, giãi pháp, cu ch, 
chinh sách dê day manh  triên khai thirc hin nhim vii cài cách hành chinh theo k 
hoach, chuong trInh cüa Uy ban nhân dan tinh dOi vi các lI'nh we thuôc phm vi 
quân 1 nhà nuórc cüa cci quan, dun vj. 
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d) K các van bàn theo nhim vii di..rçic phân cong và sr diing con dâu cüa Co 

quan mInh. Ngoài ra các thành viên Ban Chi do dugc sr dung cong chirc cüa Co 

quan mInh dê giüp vic trong tmg linh vrc duçic phân cOng phii trách. 

e) Thiic hin các nhim vit khác theo sir phân cong cüa Tru&ng Ban Chi dio. 

2. Nhiêm vii Cu th: 

a) Uy viên Ban Chi dao  là Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh: 

- Tham mixu, d xut, Cu th hóa kin cüa các thành viên Ban Chi do 
thành Ké hoch, Chuong trInh cii the cüa Uy ban nhân dan tinh; thông báo kêt 
lun, chi do cüa Tru&ng Ban, Phó Trrning Ban Thu&ng trirc Ban Chi dto. 

- Tham mu'u, giüp Tru&ng Ban Chi dio v giài pháp di mói cong tác chi 
dao, diêu hành cüa Uy ban nhân dan tinh, Chü tjch Uy ban nhân dan tinh. 

- Tham mu'u, gii1p Tru&ng Ban Chi do các bin pháp, giài pháp dy mnh 
cài cách thu tiic hành chInh; triên khai co chê mt cüa, mt cra lien thông. 

- Phi hgp Sâ Ni vi b tn thñ gian, da dim các cuc h9p cüa Ban Chi dio. 

b) 1:Jy viên Ban Chi do là Giám dc Sâ Tu pháp: 

Tharn muu, giüp Tnthng Ban Chi do các bin pháp, giài pháp dy mnh cái 
cách the chê. 

c) Uy viên Ban Chi dao là Giám dc Sà Tài chjnh: 

Tham mlxu, giiip Trwmg Ban Chi do các bin pháp, giài pháp day mnh cài 
cách tài chInh cOng, dôi mó'i co chê tr chü, tir chju trách nhim cüa các don vj sçr 
nghip djch vi cOng và tp trung nguOn lrc dê hin di hóa nên hành chjnh nhã nuc. 

d) Uy viên Ban Chi do là Giám déc Si Thông tin và Truyên thông: 

Tham mu'u, giüp Tnring Ban Chi do các bin pháp, giãi pháp day mnh 
irng dçing cong ngh thông tin trong hot dng cüa các co quan hành chInh nhà 
nuóc; xâydçmg chuyên mic, chuyên trang ye cài cách hành chInh dê tuyên truyên 
và phàn hOi kiên cüa ngithi dan, doanh nghip, các co quan, to chirc ye cãi each 
hành chInh. 

d) Uy viên Ban Chi do là Giám dc S& Khoa h9c và COng ngh: 

Tham muu, giüp Trithng Ban Chi dto các bin pháp, giâi pháp dôi mâi co 
chê tài chInh cho hott dng khoa h9c và cOng ngh Va CO chê tir chü, tr chju trách 
nhim Cua các tO ch1rC khoa h9C Va Cong ngh cOng lap; day mnh áp dyng h 
thông quán l chat luçing (theo TCVN ISO 9001: 2008) trong hot dng cia Co 
quan hành ChInh nhà nrncc trên dja bàn tinh. 

e) Uy viên Ban Chi dto là Giám dc S K hoch và Du tu: 

Tham muu, giup Tru&ng Ban Chi do các bin pháp, giái pháp cãi thin mOi 
tru?ng dâu tu, kinh doanh, nâng cao nãng lirc cinh tranh cüa tinh. 

f) Uy viên Ban Chi do là Chu tjch Üy ban Mt trn T quc tinh, Truing 
Ban To chuc Tinh üy, Trung ban Ni chInh Tinh üy: Giup TruO'ng Ban Chi 
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dto các bin pháp, giâi pháp dy manh  cong tác theo dOi, giám sat, phân bin va 
tuyên truyên cái cách hành chInh. 

Chu'ffng III 
CHE BQ HQP, THÔNG TIN, BAO CAO, KINH PHI HOAT BONG 

Biu 7. Ch d h9p, thông tin, báo cáo 

1. Ban Chi do h9p djnh kS'  06 tháng mt 1n d dánh giá tInh hInh, kêt qua 
thirc hin nhim viii chi do, diêu hành cüa các thành viên Ban Chi dto và xác djnh 
chrnmg trInh, kê hoich cong tác cho thi gian tiêp theo. 

Khi có yeu cu hoc khi cn chi do theo trng chuyên d, Trithng Ban Chi 
dio quyêt djnh h9p dt xuât toàn the Ban Chi do hoc h9p vâi mt so thành viên 
Ban Chi dio. Trix&ng Ban Chi dao  quyêt djnh vic m?ii di biêu không thuc Ban 
Chi dao  tham dr các cuc h9p cüa Ban Chi dto. 

Các phiên h9p cUa Ban Chi dao duqc thông báo bang van bàn v ni dung, 
thai gian và da diem trithc 03 ngày lam vic và kern theo các tài 1iu lien quan. 

2. K& 1un cüa Tru&ng Ban Chi dao  hoc Phó TruO'ng Ban Chi do du9'c the 
hin bang van bàn thông báo. 

3. Các thành viên cüa Ban Chi do có trách nhim djnh kS'  (6 tháng/thn) báo 
cáo tInh hInh triên khai nhim vi theo linh vrc duçic phân cOng ye co quan thuông 
trirc (trithc 15 tháng 6 và tháng 12) dê tong hçip, báo cáo Ban Chi dto. 

Biu 8. Kinh phi hoit dIng 

1. Kinh phi hoat dng cüa Ban Chi di.o do ngân sách tinh dam báo và duçc 
tong hçip chung vào di,r toán ngân sách hang näm cüa S& Ni vii. 

2. S Tài chInh hróng dn vic lip, quán 1, sr dung và quyêt toán kinh phi 
thuc hiên nhiêm vu câi cách hành chinh. 

Chtrong IV 
BIEU KHOAN THI HANH 

Biêu 9. Trách nhiêm thi hành 

1. Trithng Ban Chi do và các thành viên Ban Chi do chu trách nhirn thi 
hành Quy ché nay. 

2. Vic süa di, b sung Quy ch nay do Tru&ng Ban Chi dio xem xét, quyêt 
dnh trên cci s de ngh cüa ca quan thuè'ng trçrc và các thành viên Ban Chi dao./. 
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