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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1017 /QĐ-UBND

TP. Nam Định, ngày 14 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính
tại Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về
tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các
cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh
Nam Định ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính
nhà nước về thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định;
Căn cứ Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của UBND thành phố
về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND
thành phố Nam Định khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ thành phố Nam Định tại Tờ trình số
136/TTr-NV ngày 08/4/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tại UBND thành phố
Nam Định gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Trưởng Ban: Ông Phạm Duy Hưng - Chủ tịch UBND thành phố.
2. Phó Trưởng Ban thường trực: Ông Phạm Văn Thành - Trưởng phòng
Nội vụ thành phố.
3. Phó Trưởng Ban: Bà Nguyễn Thị Như - Phó Chủ tịch thường trực
UBND thành phố.
4. Các Ủy viên:
- Ông Phạm Xuân Thụ - Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố.
- Ông Phạm Thanh Hưng - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.
- Ông Nguyễn Hồng Đức - Trưởng phòng Kinh tế thành phố.
- Ông Bùi Quốc Trung - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và xã hội
thành phố.

- Ông Nguyễn Nam Hải - Phó Chánh Thanh tra phụ trách Thanh tra thành
phố.
- Ông Đặng Hồng Kỳ - Trưởng phòng Tư pháp thành phố.
- Ông Ngô Hoàng Việt - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tài nguyên và
môi trường thành phố.
- Ông Nguyễn Trường Anh - Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố.
- Ông Trần Văn Mùi - Trưởng phòng Y tế thành phố.
- Ông Trần Minh Toàn - Trưởng phòng Văn hóa và thông tin thành phố.
- Ông Nguyễn Thế Lâm - Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo thành phố.
5. Thư ký giúp việc cho Ban Chỉ đạo: Bà Đỗ Thị Thanh Vân - Phó Trưởng
phòng Nội vụ thành phố.
Điều 2. Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tại UBND thành phố Nam Định có
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau:
1. Giúp UBND thành phố trong chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các
phường, xã triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành
phố.
2. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh công tác cải cách hành
chính của thành phố. Tham gia cho ý kiến vào dự thảo các chương trình, kế hoạch
cải cách hành chính dài hạn và hàng năm của UBND thành phố.
3. Giúp UBND thành phố đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc
thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của thành phố.
4. Ban Chỉ đạo họp định kỳ 3 tháng một lần đánh giá tình hình thực hiện cải
cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, phường, xã để đề nghị UBND thành phố
có biện pháp chấn chỉnh trong thực hiện. Khi cần thiết, Trưởng Ban Chỉ đạo triệu
tập họp bất thường.
5. Tổng hợp định kỳ hoặc đột xuất báo cáo UBND tỉnh, UBND thành phố
tình hình triển khai công tác cải cách hành chính.
6. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND thành phố và con dấu của
cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.
7. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách
nhiệm người đứng đầu.
8. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Thành viên
Ban Chỉ đạo làm việc theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ
đạo ban hành.
9. Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.
Điều 3. Kinh phí hoạt động:

1. Nguồn kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước cấp
hàng năm được tổng hợp chung vào kinh phí của phòng Nội vụ.
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh
phí hoạt động của Ban Chỉ đạo.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết
định số 425/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Nam Định
về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tại UBND thành phố Nam Định.
Các ông (bà) Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Trưởng phòng
Nội vụ thành phố; Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các
phường, xã và các ông (bà) có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
UBND tỉnh;
Sở Nội vụ;
TT Thành ủy;
TT HĐND TP;
Lãnh đạo UBND thành phố;
Như điều 4;
Cổng thông tin điện tử TP;
- Lưu: VT, NV.
-

CHỦ TỊCH
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