ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Kon Tum, ngày25 tháng 4 năm 2022

Số: 287 /QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Kon Tum
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
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 Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 củ a Chính
phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn
2021-2030; Kế hoạch số 3993/KH-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
giai đoạn 2021-2030;
Căn cứ Thông báo số 79/TB-VPCP ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Văn
phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp thứ nhất
Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ;
Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 784/SNV-HCTH ngày 31
tháng 3 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Kon Tum (sau
đây gọi là Ban Chỉ đạo), gồm các thành phần sau:
1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:
- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách khối văn hóa xã hội, Phó
Trưởng ban thứ nhất;
- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách khối kinh tế tổng hợp,
Phó Trưởng ban thứ hai;
- Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Thường trực.
3. Các Ủy viên:
- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Giám đốc Sở Tài chính;
- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
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- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;
- Giám đốc Sở Tư pháp;
- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;
- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Giám đốc Sở Y tế;
- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Giám đốc Sở Công Thương;
- Giám đốc Sở Giao thông vận tải;
- Giám đốc Sở Xây dựng;
- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Giám đốc Sở Ngoại vụ;
- Chánh Thanh tra tỉnh;
- Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh;
- Trưởng Ban Dân tộc tỉnh;
- Phó Giám đốc Công an tỉnh;
- Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Cục trưởng Cục Thuế tỉnh;
- Giám đốc Bưu điện tỉnh;
- Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Tổng Biên tập Báo Kon Tum;
- Mời đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
và Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum tham gia Ủy viên Ban Chỉ
đạo.
Người đứng đầu cơ quan có liên quan lập danh sách nhân sự thành viên
Ban Chỉ đạo gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Trưởng ban, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh.
Điều 2. Tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo
1. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm
bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo; sử dụng các đơn vị thuộc,
trực thuộc liên quan để thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; chủ trì, phối
hợp với các thành viên Ban chỉ đạo tham mưu Trưởng ban ban hành Quy chế
làm việc của Ban Chỉ đạo.
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2. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh khi
Trưởng ban, Phó Trưởng ban thứ nhất, Phó Trưởng ban thứ hai ký; Phó Trưởng
ban thường trực được sử dụng con dấu của cơ quan khi ký để thực hiện nhiệm
vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.
Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo
1. Chức năng
Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, phối hợp, tổ chức thực hiện
các nhiệm vụ về cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Chính
phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Nhiệm vụ
a) Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp quan
trọng để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tỉnh; cho ý kiến đối với các dự
thảo đề án, quyết định, chỉ thị, chương trình, kế hoạch thực hiện công tác cải
cách hành chính hằng năm và trong từng giai đoạn của tỉnh trước khi trình cấp
có thẩm quyền.
b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc,
kiểm tra, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành
phố thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, chủ trương của Tỉnh ủy, Hội đồng
nhân dân tỉnh; quyết định, chỉ thị, chương trình, kế hoạch cải cách hành chính
giai đoạn, hằng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản chỉ đạo liên
quan đến công tác cải cách hành chính.
c) Xem xét, cho ý kiến những vấn đề phức tạp phát sinh trong quá trình
triển khai thực hiện các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính.
d) Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.
3. Quyền hạn
a) Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý tổ chức, cá nhân, người
đứng đầu đơn vị, địa phương không triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách
hành chính theo quy định; đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân, người đứng
đầu cơ quan, đơn vị có nhiều thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác cải
cách hành chính.
b) Mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tham
dự các cuộc họp, các buổi làm việc của Ban Chỉ đạo.
c) Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan báo cáo, cung cấp
thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.
d) Được mời tham dự các cuộc họp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
hoặc Trưởng ban chủ trì liên quan đến nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

4

đ) Được sử dụng các đơn vị thuộc, trực thuộc liên quan tại đơn vị để
thực hiện các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo phân công.
Điều 4. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các
đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Cục Thuế tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NCTTHG .

CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Tuấn

