ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẢO LẠC

Số: 3440 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bảo Lạc, ngày 31 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập tổ Hỗ trợ thực hiện cải cách thủ tục hành chính
trên địa bàn huyện huyện Bảo Lạc
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO LẠC
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân
dân huyện về cải cách hành chính nhà nước huyện Bảo Lạc năm 2022;
Căn cứ Kết luận tại Biên bản số 55/BB-UBND ngày 24/10/2022 cho chủ
trương thực hiện một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Nội vụ trong tháng 10/2022;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ hỗ trợ thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa
bàn huyện huyện Bảo Lạc, gồm các ông bà có tên sau:
1. Ông: Ma Thế Hiếu, Chánh Văn phòng HĐND-UBND - Tổ trưởng;
2. Bà: Nguyễn Thị Thu Nàng, Chuyên viên VP HĐND-UBND - Tổ viên;
3. Ông: Nông Trịnh Hổ, Chuyên viên Phòng Văn hóa & TT - Tổ viên;
4. Ông: Đặng Văn Tư, Chuyên viên Phòng Nội vụ - Tổ viên.
Điều 2. Tổ công tác xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho
các thành viên trong Tổ công tác; hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị
trấn trong việc thực hiện kiểm soát TTHC theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP,
ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về Hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm
soát thủ tục hành chính và các nhiệm vụ trong thực hiện cải cách thủ tục hành
chính đảm bảo hiệu quả.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ,
các phòng chuyên môn liên quan và ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3 (thi hành);
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng chuyên môn;
- ĐU, UBND các xã, thị trấn;
- Trang TTĐT huyện;
- Lưu: VT, NV.
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