
UBND HUY1N £AK GLONG CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
BAN CHI DAO CCHC Oc 1p - Tif do - Hanh phüc 

S&  'GT  /QD-BCDCCHC Dak Glong, ngày3 tháng 4 nàm 2021 

QUYET D!NH 
V vic ban hành Quy ch hoyt dng cüa Ban Ch do 

cal cách hành chInh huyn Oak Glong 

BAN CHI OAO CA! CACH HANH CHINH HUYN OAK GLONG 

Can cz Luçt To chtc chInh quyn dja phuv'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015, 
Luát sa dói, bó sung mót so diêu cla Lut TO chic ChInh phi và Lut TO chzk 
chinh quyén dia phuvng ngày 22 tháng 11 nàm 2019; 

Can cá Quyt d/nh s 688/QD-UBND ngày 14 tháng 4 nám 2021 cia Chz 
tjch UBND huyn ye viêc kin toàn Ban Chj dgo C'ái cách hành chInh huyn Dàk 
Glong; 

Theo d nghj cia PhOng N3i vy huyn Dk Glong. 

QUYET IMNH: 

Oiu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy ch hot dng cüa Ban Chi 
dao cãi cách hành chInh huyn Dàk Glong. 

Oiu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k tr ngày k và thay th Quyt 

djnh s 193/QD-BCD ngày 07/12/20 17 v vic ban hành Quy ch hoat dng cüa 
Ban chi dao cong tác cãi cách hânh chInh huyn giai dotn 2016 - 2020. 

Diu 3. Chánh Van phông HDND-UBND huyn; Thu tri.r&ng các Phông, 
Ban, dn vi có lien quan; Chü tjch UBND các xã và các thành viên Ban Chi dao 
cãi cách hành chInh huyn Däk Glong chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

Noi nI,In: 
- Nhix Diêu 3; 
- IT. Huyn üy; 
- CT, các PCT UBND huyu; 
- Luu: VT, NV.9 

TM. BAN CHI DLiø 
TRU'€ING BAN 

 

CHU TICH UBND HUYN 
Vu Ta Long 



UBND HUYIN DAK GLONG CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
BAN CHI DAO CCHC Dc 1p - Tçr do - Hanh phñc 

QUY CHE 
Hoyt dng cüa Ban Ch dio cãi cách hành chinh huyn Oak Glong 

(Ban hành kern theo Quyêt djnh so 7  /QD-BcDCcHC  ngày23  /4/2021 
ca Ban Clii dgo Cài cách hành chInh huyn Dàk Glong) 

Chirong I 

QUY O!NH  CHUNG 

• .A ., lEheu 1. Pham vi dieu chinh 

Quy ch nay quy djnh dM tucmg, nguyen tAc và ch ct lam vic cüa Ban Chi 
dao cãi cách hành chInh (CCHC) huyn Däk Glong ('sau day gi tat là Ban Clii 
dgo,); chirc nàng, nhim vi và quyên han  cüa các thành viên Ban Chi dao. 

Oiu 2. J3i tirçvng áp duing 

Quy ch nay áp diing di vi Tnrông Ban Chi dao;  các Phó Tn.r&ng Ban Chi 
dao; các thành viên cüa Ban Chi dao  và các cci quan, don vj, cá nhân có lien quan. 

• ) A A Oieu 3. Nguyen tac hot d9ng 

1. Ban Chi do lam vic theo nguyen t&c tp trung dn chü, dê cao trách 
nhim ngithi dirng dâu và pháthuy trI tu cüa tp the. Tp the thão 1un, dóng gop 

kiên, Truâng Ban Chi dao  kêt 1un và chi dao  thc hin. 

2. Cac thành viên Ban Chi dao  tham gia dy dü các hoat dng cüa Ban chi 
dao; thông nhât trong chi dao,  diêu hành, phân cong nhim vii cii the; phôi hgp 
chat ch giüa các thành viên Ban Chi dao  trong triên khai boat  dng chung va 
thirc hin nhim vi thrçic phân công; dông thii chju trách thim tri.thc Trtr&ng 
Ban Chi dao  ye nhng nhim vi dixçc phân cong. 

Diu 4. Sir dting con du thiyc hin nhim vii 

Thy vào thm quyn cüa ngui k van ban, trong qua trmnh thirc hin nhim 
vi, Ban chi dao  drçic sir diing con dâu cüa Uy ban nhân dan huyn hoc con dâu 
cüa Phông Ni vi dé ban hành van bàn. 

Chtro'ng II 

NHIM VU YA QUYEN HN 

Diu 5. Chü'c näng, nhim vii và quyn hin cüa Ban Chi do 

1. Chirc nang, nhim vi1 
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a) Tham muu giüp UBND huyn, Chü tjch UBND huyn nghiên ciru, dê xuât 
các nhim vv và giâi pháp dé day mnh cong tác CCHC; Chi sO CCHC (PAR 
INDEX); Chi so quân trj và Hành chinh cOng (PAPI); Chi so näng hrc ctnh tranh 
(PCI); Chi so san sang cho phát triên và i'mg ding cOng ngh thông tin - truyôn 
thông (ICT Index) ICT hang närn, giai dotn 2021 - 2025 và Chuong trInh Tong 
the CCHC nba nuâc giai doan 2021 - 2030. 

b) Chi dao,  hithng dn, don dc, kim tra, dánh giá kt qua thirc hin các 
chuong trInh, kê ho.ch dam bão tiên d, hiu qua, th%rc chat, khách quan. 

c) T chrc khão sat, do hthng müc d hài lông cüa ngi.thi dan, t chüc, doanh 
nghip dOi vâi các djch vi cOng cüa huyn. 

d) Kjp thai báo cáo UBND huyn, Chü tjch UBND huyn v kt qua trin 
khai thrc hin, nhUng khó khän, vuâng mac và tham mixu các giãi pháp dê khäc 
phiic nhfng ton tii, hin ché. 

2. Quyn han 

a) Kin toàn Ban Chi dao  CCHC huyn khi có thay di thành viên d th1rc 
hin nhim vii theo chuo'ng trInh, kê hojch hang näm và các nhim vii dt xuât. 

b) Các thành viên Ban Chi dao  duqc tham gia cac cuc hçp cüa UBND 
huyn; the co quan, don vj, dja phuong có lien quan den thim vii cüa Ban Chi 
dao. 

c) Ban Chi dao  duçic mai lành dao  các co quan, don vj, dja phuong và dai 
din co quan, to chi'rc khác lien quan tham di,r các cuOc  h9p, các buôi lam vic cUa 
Ban Chidao. 

d) Ban Chi dao  ducic yêu cu cac co quan, don vj, dja phuong, các t chüc, 
cá nhân cung cap thông tin, tài lieu dê ph%ic vt thirc hin các nhim vii cña Ban 
Chi dao. 

Diu 6. Nhim vii và quyn hin cüa Truông Ban Chi dio 

1. Chu trách nhim chung truOc Huyn üy, HDND-UBND huyn v kt qua 
Chi so CCHC cap huyn (PAR INDEX); Chi sO hiu qua quãn trj và hành chInh 
cong (PAPI); Chi so näng !çrc canh  tranh (PCI). 

2. Lânh dao,  diêu hành các hoat dng cUa Ban Chi dao,  phân cong nhim vi 
ci the cho t1rng thành viên Ban Chi dao;  theo döi, don dOe các thành viên Ban Chi 
dao thirc hin các nhirn vi trong phm vi hoat dng cüa Ban Chi dao;  triu tip, 
chü trI và kôt lun các cuc h9p cia Ban Chi dao. 

3. Quy& djnh nhttng vn d thuc phm vi nhim vii, quyn han  cüa Ban Chi 
dao. 

4. Trong trtthng hçp cn thit, üy quyn cho các Phó Tri.r&ng Ban Chi dao 
giãi quyêt cong vic thuc thâm quyên. 

Diu 7. Nhim viii vã quyn hn các thành viên Ban chi dio 
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1. Phó Chü tjch Uy ban nhân dan huyn phti trách linh virc van hóa - xä hi, 
Phó trtthng Ban chi do: 

Tharn muu, giüp Tru&ng Ban chi do các giãi pháp day mnh cong tác cal 
each hành chInh thuc lTnh virc dixqc phân cong. 

Chü trI, diu hành các cuc hçp cüa Ban chi do khi dugc Trithng Ban chi 
dao Uy quyên. 

2. Tri.thng Phông Ni viii - Phó TrirOng Ban thixng trirc cüa Ban Chi dto: 

Nghiên cru, d xut chuong trInh, k hoach hoat  dng cüa Ban Chi d.o; 
tham mi.ru giüp Tnr&ng Ban Chi dao  diêu hành hoat dng theo chuong trInh, kê 
hoach dã &rqc phé duyt; tham mini so kêt, tong kêt cOng tác CCHC hang näm 
va giai don; dé xuât triên khai thi:rc hin các nhim vi:i  dt cap có thâm quyên 
giao. 

Chü tn tham muu giüp Truâng Ban Chi dao  trin khai thi:rc hin hiu qua 
cong tác CCHC trong các lrnh v1rc: Cong tác chi do diéu hành; cãi each to chirc 
b may; cãi each ché d cong vi:. 

Chü trl tham rnuu dánh giá, xp 1oi Chi s câi each hành chInh (Par Index) 
hang näm cüa UBND các xâ. 

Chü trI, phM hçp vói Van phông HDND-UBND huyn chun bj ehuong 
trInh, ni dung và các diêu kin can thiêt phc vi:1  cuc hçp Ban Chi do djnh k' 
cUa Ban chi dao. 

Chü trI các cuc h9p djnh kS',  dt xut cCia Ban Chi dao  khi ducic Trithng 
Ban Chi do üy quyên. 

D xut khen thuâng, k Iut trong cong tác cal each hành chinh. 

Diu hành ho.t dng các T giüp vic cüa Ban Chi dao. 

3. Chánh Van Phông HDND và UBND huyn - Phó Ban chi dao: 

Giiip Truâng Ban Chi dio theo dOi, kiêm tra vic chap hành các van ban 
chi dto, diêu hành cüa UBND huyn, Chü tjch UBND huyn; các nhim vi:i  duçYc 
UBND tinh, Chi:i tjch UBNID tinh giao. 

Giüp TrisOng Ban Chi dto tnin khai thi:rc hin B phn Mt cira cp huyn, 
cap x; th?e hin co chô mt cüa, mt cfra lien thông; cOng tác kiêm soát thu tiic 
hành chinh; djch vi:i  cong tri:rc tuyên müc d 3, 4; Trang thông tin din t1r huyn; 
H thông quãn 1 van ban và diêu hành (iOffice); cái each thu ti:lc  hành chInh; 
triCn khai, huóng dan, theo dOi, kiêm tra, don dOe thi:rc hin cãi t.iên H thông quãn 
l chat 1ung theo tiêu chuân quôc gia TCVN ISO 9001:20 15 trong các co quan 
quãn 1 nhà nu&c. 

Phi hqp vi Trueing Phông Ni vii chun bj diu kin, dja dim phic vii 
các cuc h9p cüa Ban Chi dio. 

4. Tru&ng Phông Tài chInh - K hoach 
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Tham mixu Truàng Ban Chi dao các giãi pháp d dy math câi each tâi 
chIth công, thirc hin cj ché t%r ch, tir chju trách nhim cüa các Co quan, don vj; 
theo dôi, kiêm tra, don dôc t1c hiên các giái pháp, bin pháp ho trçi doanh nghip 
cãi thin môi tru?mg dâu tu, kinh doanh. Chju trách thim eâi thin và nâng cao 
ye Chi so nàng lrc canh tranh (PCI) trén dja bàn huyn. 

5. Truông Phông Tu pháp: Giüp Tnthng Ban Chi dao ht.rOng dn, kiêm tra, 
don doe cac co quan, don vj trong vic thirc hin các giãi pháp day manh cãi each 
the chê gàn vâi dôi mOi cong tác cài cách ft.r pháp. Chju trách nhim ye cãi thin 
và nâng cao chat lixong xây dijng van bàn quy pham pháp 1ut trén dja bàn huyn. 

6. Tru&ng Phông Tài nguyen và Môi trtthng: Tham mixu, giüp Trithng Ban 
Chi dao các giài pháp, bin pháp quân 1 nhà nuOc ye dat dai, tài nguyen môi 
tru&ng; hoàn thin Co sâ d lieu dat dai; nâng cao mirc d hài lông cüa ngu&i dan, 
to chüc dôi vâi chat lircing djch vi Cong linh virc dat dai. Tang cung cong tác 
kiêm tra ye linh virc dat dai; xir 1 ho.c dê xuât xir 1 nghiêm các hành vi vi pham 
pháp lu.t 11th vçrc dat dai, tài nguyen môi tri.thng. 

7. Trurng Phông Giáo diic và Dào tao: Tham miiu, giüp Trnng Ban Chi 
dao triên khai, don doe, theo dôi và nâng cao chat 1ung djch vii cong giáo diic, 
cãi each giáo diic. 

8. Trtràng Phông Y t& Giiip Tnr&ng Ban Chi dao  trin khai, don dc, theo 
dôi và nâng cao chat hrçng djch vçi cong y tê; giãi pháp thirc hin dOi mâi Co chê 
tr chU, tir chju trách nhim cüa các to chirc ytê cong ltp. 

9.Chánh Thath tra huyn: Giüp Trurng Ban Chi dao  các giãi pháp, bin 
pháp ye thanh tra, giái quyêt khiêu nai, to cáo và phông, chông tham nhüng theo 
thim v, quyên han diic giao dôi vâi các boat dng quán 1 nhà rnthc cüa các 
co quan, don vj trên toãn huyn. Xây drng k hoach thanh tra, kiêm tra thông nhât 
trên dja bàn huyên; thixing xuyên theo dOi, don dOc các don vj triên khai thc 
hin theo dung kê hoach duçcc Cap có thâm quyên phê duyt, tránh sir chOng chéo, 
trüng 1p ye nOi dung, dôi tuc1ng, thii gian thanh tra gay phiên ha cho ngithi dan, 
doanh nghip. D xuât cap có thãm quyCn chân chinh, xir l nhüng hành vi vi 
pham pháp 1u.t theo nhim vii, quyên han di.rqc giao. 

10. Truôiig Cong an huyn: Tham mini, giüp Tnr&ng Ban Chi dao nâng cao 
chi so cal each hành chInh trong các 11th vire thuc thâm quyen Cong an; chi dao, 
kiêm tra, rà soát, cat giãm thi gian giãi quyêt thu tc hành chInh thuc llnh virc 
quãn l; nâng cao mt'rc dO hài lông cüa ngithi dan, doanh nghip dOi v&i djch vii 
cong các llnh virc thutc thâm quyCn Cong an. 

11. Tnthng Phông Van hóa - Thông tin: Chü trI tham mini, giüp Tru&ng ban 
Chi dao các giái pháp dê day mnh irng ding cong ngh thông tin trong boat dng 
cüa các co quan hành chIrih. 

12. Giarn dc Trung tam Van boa - Th thao yà Truyn thông huyn Tham 
mini, giüp Tru&ng Ban Chi dao trong vic day mnh cong tác tuyên truyen CCHC 
tren dia bàn huyên; dith k' hang thang xây dimg cáe tin bài, chuyen mic tuyCn 
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truyên ye CCHC dê tiêp phát trên phuong tin thông tin di chüng cüa dja phucing; 
phôi hçip vói Chánh Van phông HIDND-UBND huyn dê dàng tãi các tin, bãi, 
phóng sir tuyên truyn CCHC trên Trang thông tin din tü huyn. 

13. Chirc näng, nhim v11 cüa T thu k 

a) Thu k2 Ban chi do là Chuyên viên phông Ni viii phii trách linh virc 
cãi cách hành chInh: 

Tham mixu Ban Chi do ban hành thông báo k& lut cuc h9p cüa Ban Chi 
d.o; tham mini Ban chi do, Uy ban nhân dan triên khai các van bàn chi dao  diêu 
hành cong tác CCHC cüa Trung ucing, Tinh üy, UBND tinh, Huyn üy. 

Tham mini Ban chi do t chüc hçp theo ch d djnh ks', thirc hin báo cáo 
theo qu, 06 tháng, 09 tháng, nãm theo dung thôi gian quy djnh. 

Thirc hin nhim vv khác do Trix&ng Ban chi dio phãn cong. 

b) Thu k Ban chi dao  là Chuyên viên Van phông HDND và UBND huyn 
phii trách linh vrc cãi each hành chInh (ISO 900 1:2015; Cong ngh thông tin; 
Trang thông tin din ti:r huyn). 

Tham mini Ban chi do, don dc, trin khai thirc hin các ni dung lien 
quan den H thông quán l chat luçmg TC\TN ISO 9001 :20 15, ISO din ti:r. 

Tham mmi ban chi dto don dc, trin khai thirc hin các ni dung lien quan 
den thirc hin 1mg dçing cOng ngh thông tin trên dja bàn huyn. 

Chju trách nhim tham muu trin khai các k hoch 1rng diing cong ngh 
thông tin và thirc hin các chê d báo cáo lien quan; tham mini Ban chi do duy 
trI hot dng cüa Trang thông tin din huyn. 

Thirc hin nhim vt khác do TruOng Ban chi do phân cong. 

14. Ngoài các nhim vçi nêu trên, các Thành viên Ban Chi do thirc hin các 
nhim vi khác theo sr phân cong cüa Tru&ng Ban Chi dto. 

Chu'o'ng III 

CHE DQ LAM VIC, QUAN H CONG TAC VA KINTI PHI HO3T 
BONG CUA BAN CHI BO 

A S •A Bieu 8. Che d9 lam viçc 

1. Các Thành viên Ban Chi dao lam viêc theo ch d kiêm nhim, sir diing 
b may chuyên mon cüa c quan, dan vj mInh dê thirc hin nhim vl; có trách 
nhim tham gia day dü các cuc h9p, các hoat dng cüa Ban Chi dao,  chju trách 
nhim truc Truâng Ban Chi dao các nhim vii duçc phân cong và vic triên khai 
thirc hin các kiên kêt iUfl cüa Truàng Ban Chi do hoc Phó Truâng Ban Chi 
dao lien quan den linh virc duqc phân cong phii trách. 

2. Tri.thng hçp thãnh viên Ban Chi dao  di cong tác, hc tp hoc yl 1 do 
khác không the thirc hiñ nhim vii. cCia thành viên Ban Chi dao  ti'x 06 tháng tth 
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len hoc có sir thay di v nhân sir thi co quan chü quãn phâi có van ban g1ri ye 

Phông Ni vi dê tong hcp, báo cáo Trithng Ban Chi dio. 

3. Các thãnli viên Ban Chi dto ph& hçp vOi Phó TnrOng Ban thu?mg trirc 
Ban Chi dao  chuân bj các ni dung, diêu kiin lien quan dê to chüc h9p Ban Chi 
dao djnh ks', dt xuât. 

4. Các thành viên cüa Ban Chi dto thirc hin các thim vii dixçrc giao theo 
chi.rong trInh, kê hoach, các nhirn viii ducic phân cOng và các nhim v11 dt xuât 
phát sinh. 

Diu 9. Ch ct hi h9p và thông tin, báo cáo 

1. Ban Chi do djnh k' mi näm h9p02 ln (co th kt hqp vâi h9p sci kt 
cong tác CCHC 06 tháng dâu nãm; tong kêt cOng tác CCHC hang nàm) dê dánh 
giá tinh hInh, kêt qua triên khai th%rc hin nhim vii chi d.o, diCu hành cüa Ban 
Chi dao  và xác djnh nhirn vii, chrnmg trInh, ké hotch trong thi gian tiêp theo. 
Khi có yêu câu hoäc khi can chi dao theo tirng chuyên dé, Tru&ng Ban Chi dao 
quyêt djnh hp dt xuât Ban Chi dao  lioc mt so Thành viên Ban Chi do. TrLring 
Ban Chi do quy& djnh mYi các dti biêu không thuc thành phân Ban Chi do có 
lien quan den nhim vii tham dr các cuc hçp cña Ban Chi do. 

2. Các thành viên Ban Chi dao có trách nhiêm báo cáo tInh hInh trin khai 
nhiêm vu duc phân cong tai cuôc hop dinh ky va thuc hiên dinh ky hang quy 
(chm nhât ngây 15 tháng cuôi qu), 6 tháng (chm nhât ngày 15/6), näm (chm 
nhât ngày 15/12) và dt xuât (khi có yêu cau) báo cáo tInh hInh thrc hin nhim 
vi duc phân cong gcri ye Thi.thng triic Ban Chi dao  (Phong Ni vii); chju trách 
nhiêm truóc UBND huyên, Chñ tjch UBND huyn, Tru&ng Ban Chi dao  cãi cách 
hành chInh huyn ye các hot dng dâ triên khai trong cong tác cái cách hành 
chInh cüa huyn. 

• F A Dieu 10. Kinh phi hoit d9ng 

Ban Chi dio sir ditng kinh phi chi cho hot dng Câi each hành chInh giao 
cho Phông Ni v1i. Vic quán l, sü diing dam báo dung miic diIch và thanh quyêt 
toán theo quy djnh hin hành. 

Chwrng IV 

DIEU KHOAN THI HANH 

Diu 11. Trách nhiêm thi hãnh 

1. Tnr&ng Ban Chi dao  yà các thánh viên Ban Chi dao;  Thu trnâng các c 
quan, dn vj có lien quan chju trách nhim thi hành Quy ché nay. 

2.Vic sira di, b sung Quy ch nay do Trung Ban Chi dao  xem xét, quyt 
djnh dé phü h?p  vth tinh hinh thrc tê cüa dja phiiing./. 
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