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UBND HUYỆN Ý YÊN 

TỔ CÔNG TÁC CCHC 
 

Số: 01/TB-TCT 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ý Yên, ngày 10 tháng 8 năm 2022 

 

THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  

Các thành viên Tổ công tác theo dõi, đôn đốc các nhiệm vụ CCHC và xây 

dựng chính quyền điện tử huyện Ý Yên 

 

 Căn cứ Quyết định số 5749/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của Chủ tịch UBND 

huyện Ý Yên về việc thành lập Tổ công tác theo dõi, đôn đốc các nhiệm vụ cải 

cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử huyện Ý Yên (gọi tắt là tổ công 

tác CCHC) 

 Để việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch UBND huyện giao, 

đảm bảo chất lượng, hiệu quả, Tổ trưởng Tổ công tác phân công nhiệm vụ cho 

thành viên Tổ công tác như sau: 

1. Nhiệm vụ chung: 

- Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi, đôn đốc, 

hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử 

trên địa bàn huyện. 

- Các thành viên Tổ công tác có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp 

của Tổ công tác, đánh giá kết quả theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn 

vị thực hiện các nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công phụ trách; Chịu trách nhiệm 

trước Tổ trưởng về việc đối với các nhiệm vụ được phân công. 

- Nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị các giải pháp, hướng dẫn các cơ quan, đơn 

vị đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, xây dựng chính 

quyền điện tử, đối với các lĩnh vực được phân công theo dõi, đôn đốc. 

- Tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND huyện về kết quả thực hiện các nhiệm 

vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử của các cơ quan, đơn vị theo 

yêu cầu và định kỳ theo tuần, tháng, quý. 

2. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên: 

2.1. Đ/c: Vũ Hoàng Hiệp - Trưởng Phòng Nội vụ - Tổ trưởng 

- Chịu trách nhiệm chung, chỉ đạo, điều hành hoạt động cảu Tổ công tác, 

phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; triệu tập, chủ trì và kết luận các 

cuộc họp của Tổ công tác; chịu trách nhiệm báo cáo Chủ tịch UBND huyện về 

hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác. 

- Trong trường hợp cần thiết, ủy quyền các Tổ phó giải quyết công việc 

thuộc thẩm quyền. 
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- Chỉ đạo xây dựng và ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Tổ 

công tác. 

- Đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch UBND huyện có biện pháp kiểm điểm, xử 

lý đối với tập thể, cá nhân liên quan có sai phạm trong thực thi công vụ, trì trệ, 

không thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC, xây dựng chính quyền điện tử. 

2.2. Đ/c Trần Văn Nam – Phó Trưởng phòng Nội vụ - Tổ phó 

- Nghiên cứu, đề xuất chương trình, kế hoạch hoạt động của Tổ công tác. 

- Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, điều 

hành, tăng cường sự phối hợp giữa các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn 

và các đơn vị có liên quan trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, xây 

dựng chính quyền điện tử của huyện của huyện. 

- Tham mưu giúp Tổ trưởng đôn đốc, theo dõi các cơ quan, đơn vị thực hiện 

nhiệm vụ CCHC ở một số lĩnh vực theo bộ chỉ số chấm điểm CCHC như: công tác 

chỉ đạo điều hành, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, quyết định, 

các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện về cải cách hành chính. 

- Chủ trì, triển khai các hoạt động của Tổ công tác theo ủy quyền của Tổ 

trưởng. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng phân công. 

2.3. Đ/c Nguyễn Xuân Hiệp – Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND 

huyện – Tổ phó 

- Chuẩn bị điều kiện, địa điểm các cuộc họp của Tổ công tác. 

- Tham mưu giúp Tổ trưởng về công tác cải cách hành chính ở một số lĩnh 

vực: Cải cách thủ tục hành chính; Hiện đại hóa hành chính; Thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông. 

- Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân và tổ chức về thủ tục 

hành chính. Nghiên cứu, đề xuất phân công các đơn vị liên quan xử lý các phản 

ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính thuộc phạm vi, 

thẩm quyền của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm 

tra các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định kiểm soát thủ tục hành 

chính như: rà soát, cập nhật, niêm yết công khai thủ tục hành chính, phí, lệ phí… 

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, Hiện đại 

hóa hành chính và nâng cao chất lượng hoạt động Bộ phận Một cửa. Tham mưu 

chỉ đạo giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 

huyện, Chủ tịch UBND huyện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Theo dõi, đôn 

đốc công chức các cơ qquan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện việc trực tiếp 

nhận và giải quyết TTHC đầy đủ, nghiêm túc tại Bộ phận Một cửa theo quy định. 

- Nghiên cứu, đề xuất các mô hình, giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại. 
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- Chủ trì các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Tổ công tác khi được Tổ trưởng 

ủy quyền. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng phân công. 

2.4. Đ/c Trịnh Hải Hà – Giám đốc Trung tâm Văn hóa – TTTT huyện – 

Thành viên 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Tổ trưởng Tổ 

công tác về công tác cải cách hành chính ở một số lĩnh vực: hiện đại hóa hành 

chính; xây dựng chính quyền điện tử. 

- Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách, mô hình, giải pháp đẩy 

mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan 

hành chính nhà nước trên địa bàn huyện như: hoạt động của trang thông tin điện tử, 

cập nhật hồ sơ TTHC lên cổng dịch vụ công...Công tác tuyên truyền về triển khai 

một cửa điện tử, hiện đại hóa hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tuyên 

truyền đến người dân về ứng dụng “một cửa điện tử”, dịch vụ công trực tuyến, các 

trang, cổng thông tin điện tử để nâng cao hiệu suất khai thác, sử dụng. 

- Giúp Tổ trưởng Tổ công tác theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các 

đơn vị, các xã, thị trấn việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành 

và trong giải quyết TTHC (phần mềm quản lý văn bản, dịch vụ công trực tuyến),  

hỗ trợ các vẫn đề kỹ thuật liên quan đến chữ ký số trong phát hành văn bản điện tử 

và số hóa hồ sơ TTHC). 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng phân công. 

2.5. Đ/c Đỗ Thị Trang – Phó Trưởng phòng Tư pháp - Thành viên 

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

thực hiện các nhiệm vụ CCHC và các tiêu chí liên quan theo bộ chỉ số CCHC ở 

lĩnh vực Cải cách thể chế. 

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật 

do HĐND, UBND huyện và HĐND, UBND các xã, thị trấn ban hành, kịp thời 

phát hiện những văn bản trái pháp luật, có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo hoặc 

không còn phù hợp để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ theo quy định, 

đồng thời theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng phân công. 

2.6. Đ/c Hoàng Thanh Long – Chuyên viên phòng Nội vụ - Thành viên 

- Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

thị trấn trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính ở một 

số lĩnh vực: Công tác chỉ đạo điều hành, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà 

nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

- Đề xuất, kiến nghị, tham mưu cho Tổ trưởng Tổ công tác một số giải pháp 

nhằm nâng cao kết quả thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực CCHC được phân 

công phụ trách. 

- Thư ký Tổ công tác. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng phân công. 



 4 

2.7. Đ/c Trần Thị Quỳnh Anh – Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND 

huyện - Thành viên 

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

thực hiện các nhiệm vụ CCHC và các tiêu chí liên quan theo bộ chỉ số CCHC ở các 

lĩnh vực: Cải cách thủ tục hành chính; Hiện đại hóa hành chính; Thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông. 

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

trong việc thực hiện các quy định kiểm soát thủ tục hành chính như: rà soát, cập 

nhật, niêm yết công khai thủ tục hành chính, phí, lệ phí, địa chỉ tiếp nhận phản ánh 

kiến nghị; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc tuân thủ các quy định 

của pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; 

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn triển khai các phần 

mềm báo cáo: phần mềm báo cáo chính phủ, hệ thống báo cáo thông tin cấp tỉnh… 

- Đề xuất, kiến nghị, tham mưu cho Tổ trưởng Tổ công tác một số giải pháp 

nhằm nâng cao kết quả thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực CCHC được phân 

công phụ trách. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng phân công. 

2.8. Đ/c Nguyễn Trung Dũng – Cán bộ Trung tâm Văn hóa – TTTT – 

Thành viên 

- Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của trang thông tin điện tử 

các xã, thị trấn theo đúng quy định. Tham mưu các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng 

và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà 

nước trên địa bàn huyện. 

- Đề xuất, kiến nghị, tham mưu cho Tổ trưởng Tổ công tác một số giải pháp 

nhằm nâng cao kết quả thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực CCHC được phân 

công phụ trách. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng phân công. 

2.9. Đ/c Hà Minh Tiến – Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin - 

Thành viên 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa – TTTT huyện và các cơ quan liên quan 

theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện 

các nhiệm vụ CCHC và các tiêu chí liên quan theo bộ chỉ số CCHC cở các lĩnh 

vực: hiện đại hóa hành chính; xây dựng chính quyền điện tử. 

- Theo dõi tiến độ triển khai sử dụng chữ ký số, phần mềm quản lý văn bản, 

triển khai các Kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng 

chính quyền điện tử và hiện đại hóa nền hành chính. 

- Đề xuất, kiến nghị, tham mưu cho Tổ trưởng Tổ công tác một số giải pháp 

nhằm nâng cao kết quả thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực CCHC được phân 

công phụ trách. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng phân công. 
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2.10. Đ/c Dương Sơn Hà – Chuyên viên phòng Tài chính – Kế hoạch – 

Thành viên 

Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

thực hiện các nhiệm vụ CCHC và các tiêu chí liên quan theo bộ chỉ số CCHC ở các 

lĩnh vực: Cải cách tài chính công.  

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, giải pháp đẩy mạnh cải cách tài chính công;  

- Đề xuất, kiến nghị, tham mưu cho Tổ trưởng Tổ công tác một số giải pháp 

nhằm nâng cao kết quả thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực CCHC được phân 

công phụ trách. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng phân công. 

2.11. Đ/c Đinh Thị Khánh – Chuyên viên phòng Kinh tế  và hạ tầng - 

Thành viên 

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

thực hiện xây dựng kế hoạch duy trì, mở rộng, cải tiến Hệ thống quản lý chất 

lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện, 

UBND các xã, thị trấn; gắn kết đồng bộ cải cách thủ tục hành chính với việc áp 

dụng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

trên địa bàn toàn huyện. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện xây dựng 

các đề tài, sáng kiến khoa học, tham mưu tổ chức thẩm định các sáng kiến khoa 

học, nhất là những sáng kiến có phạm vi ứng dụng trong lĩnh vực CCHC. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng phân công. 

 Trên đây là nội dung phân công nhiệm vụ cho thành viên Tổ công tác theo 

dõi, đôn đốc các nhiệm vụ cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử 

huyện Ý Yên. Yêu cầu các thành viên nghiêm túc triển khai thực hiện, trong quá 

trình thực hiện nếu có nội dung phát sinh, sẽ được xem xét, điều chỉnh cho phù 

hợp./. 

 TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

Trưởng phòng Nội vụ 

Vũ Hoàng Hiệp 
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