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QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo  

cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 

 
 

  GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH HƯNG YÊN 
 
 

Căn cứ Quyết định số 88/2021/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND 

tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Kế hoạch số 75/KH-SVHTTDL ngày 24/12/2021 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025; Kế 

hoạch số 76/KH-SVHTTDL ngày 28/12/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch về Cải cách hành chính nhà nước năm 2022; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022-2025 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), 

gồm các thành viên sau: 

1. Trưởng ban: Ông Đào Mạnh Huân, Phó Giám đốc điều hành Sở. 

2. Các Phó trưởng ban: 

- Ông Đỗ Văn Kiểm, Phó Giám đốc Sở; 

- Ông Phạm Văn Hiệu, Phó Giám đốc Sở. 

3. Các ủy viên: 

- Bà Vũ Thị Lộc, Chánh Văn phòng Sở; 

- Ông Hoàng Oánh, Chánh Thanh tra Sở; 

- Ông Nguyễn Văn Hướng, Trưởng phòng Quản lý Thể dục Thể thao; 

- Bà Vũ Thị Mai Phương, Trưởng phòng Quản lý Du lịch; 

- Ông Đặng Trọng Tuân, Phó Trưởng phòng điều hành phòng Quản lý 

Văn hóa và gia đình; 

- Ông Lưu Thế Bảo, Phó Chánh Văn phòng Sở; 

- Ông Nguyễn Thế Hưng, Phó Chánh Văn phòng Sở. 

Điều 2. Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo gồm các thành viên sau: 

1. Tổ Trưởng: Ông Lưu Thế Bảo, Phó Chánh Văn phòng Sở. 



2. Tổ Phó:  

- Ông Nguyễn Thế Hưng, Phó Chánh Văn phòng Sở; 

- Bà Trần Thị Nga, Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hóa và gia đình; 

- Bà Lê Thị Phương, Phó Trưởng phòng Quản lý Thể dục Thể thao; 

- Ông Hoàng Ngọc Dương, Phó Trưởng phòng Quản lý Du lịch. 

3. Các ủy viên: 

- Bà Lê Thị Diên, Thanh tra viên chính; 

- Bà Hoàng Thị Thủy, Chuyên viên phòng Quản lý Văn hóa và gia đình; 

- Ông Doãn Tất Thành, Chuyên viên Văn phòng Sở; 

- Bà Nguyễn Thị Vết, Chuyên viên Văn phòng Sở; 

- Bà Đặng Thị Huê, Chuyên viên Văn phòng Sở; 

- Ông Nguyễn Hùng Sơn, Công chức Văn phòng Sở; 

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.  

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo:  

- Đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh công tác CCHC của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện CCHC giai đoạn 

2022-2025 và hàng năm. 

- Giúp Lãnh đạo Sở chỉ đạo, điều hành các công việc liên quan đến 

chương trình CCHC của Sở.  

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC giai đoạn 2022-2025 và kế hoạch 

cải cách hành chính hàng năm.  

- Định kỳ báo cáo UBND tỉnh những nội dung trong kế hoạch cải cách 

hành chính, những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và các biện pháp 

khắc phục. 

- Được quyền yêu cầu các phòng, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan 

báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu cần thiết có liên quan đến cải cách 

hành chính thuộc lĩnh vực do phòng, đơn vị phụ trách theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao. 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm 

vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng Ban phân công.  

2. Nhiệm vụ của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo:  

- Tổ chức, phối hợp triển khai thực hiện các kế hoạch của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch: số 75/KH-SVHTTDL ngày 24/12/2021 về cải cách hành 

chính giai đoạn 2022 - 2025, số 75/KH-SVHTTDL ngày 28/12/2021 về cải cách 

hành chính năm 2022; nghiên cứu, đề xuất tham gia xây dựng chương trình, kế 

hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.  



- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao 

Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của Sở.  

- Chuẩn bị các văn bản, tài liệu, số liệu để Ban Chỉ đạo báo cáo tình hình 

công việc theo định kỳ hay đột xuất với UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm 

quyền.  

- Xây dựng dự toán kinh phí cải cách hành chính hàng năm của Sở.  

- Tham gia tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành 

chính Sở.  

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Ban chỉ 

đạo được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Sở và thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng, phụ 

trách các phòng, đơn vị thuộc Sở và các cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Cổng thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đào Mạnh Huân 

 

 

 


		2022-04-12T07:03:56+0700


		2022-04-12T07:58:54+0700


		2022-04-12T07:58:54+0700


		2022-04-12T07:58:54+0700




