
    UBND TỈNH ĐẮKLẮK           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:           /QĐ-SKHĐT                           Đắk Lắk, ngày         tháng 6 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo Cải cách hành chính  

Sở Kế hoạch và Đầu tư (2016-2020) 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ĐĂK LẮK 

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-UB ngày 22/01/1996 của Ủy ban Nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk v/v thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của Ủy ban Nhân 

dân tỉnh Đắk Lắk, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk;  

Căn cứ Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2016 của UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 

2016-2020; 

Căn cứ  Quyết định số 67/QĐ-SKHĐT ngày 22/6/2016 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư v/v Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

giai đoạn 2016-2020;  Quyết định số 110/QĐ-SKHĐT ngày 04/10/2019 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư v/v Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư giai đoạn 2016-2020; 

Theo đề nghị của Phụ trách Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk    

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Sở, gồm: 

1. Trưởng ban Chỉ đạo:  - 

Ông:  Đinh Xuân Hà,  Giám đốc Sở; 

2. Phó Trưởng ban Chỉ đạo: 

 - Ông: Y Hương Niê,  Phó Giám đốc Sở  

3. Các thành viên: 

-  Ông:  Huỳnh Văn Tiến, Phó Giám đốc Sở;  

-  Bà:   Trần Thị Hợp, Phó Chánh Văn phòng- Phụ trách Văn phòng Sở; 

-  Ông: Trần Quang Sơn, Trưởng phòng Tổng hợp - Quy hoạch;   

-  Bà:    Nguyễn Việt Nhân, Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng  Doanh 

nghiệp Kinh tế tập thể và tư nhân;  

- Ông:  Trần Văn Thuận, Trưởng phòng Đăng ký Kinh doanh; 

- Ông:  Phạm Tứ  Nam, Phó Chánh Thanh tra  Sở; 

- Ông:  Hà Đức Thành,  Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư; 

- Ông:  Nguyễn Việt Dũng, Phó trưởng Phòng Kinh tế Đối ngoại, Phụ trách 

Phòng Kinh tế Đối ngoại ; 

-  Ông: Tạ Văn Quang, Trưởng phòng Đấu thầu,TĐ và GS đầu tư;                 

4. Thư ký: 

-  Ông: Nguyễn Mạnh Hùng , Phó Chánh Văn phòng Sở; 

Điều 2. Nhiệm vụ, chế độ làm việc, của Ban Chỉ đạo:   



- Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính 

gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của Sở theo yêu cầu, mục tiêu 

của Kế hoạch số 951/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh v/v 

ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk (2016-2020). 

- Chế độ làm việc:Lồng ghép các nội dung cải cách hành chính với họp giao 

ban Sở theo định kỳ, hàng năm, trường hợp cần thiết tổ chức họp Ban Chỉ đạo. 

Điều 3. Nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo: 

- Trưởng Ban: Chỉ đạo điều hành chung công tác cải cách hành chính của Sở, 

phân công nhiệm vụ cho Phó Trưởng Ban, các thành viên; theo dõi, kiểm tra, giám 

sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên được phân công; 

- Phó Trưởng Ban: Thường trực Ban chỉ đạo giúp việc choTrưởng Ban trực 

tiếp triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở theo chương 

trình, kế hoạch, đề án, dự án của Tỉnh và của Sở;  

- Nhiệm vụ của các thành viên: Thực hiện các nội dung liên quan đến nhiệm 

vụ cải cách hành chính cùng với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng, 

đơn vị mình và nội quy, Quy chế làm việc của Sở để thực hiện tốt các chức năng, 

nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Sở theo quy định, cụ thể: 

 + Tham mưu cho Lãnh đạo Sở các biện pháp tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ 

chức năng được phân công của phòng, Trung tâm xúc tiến đầu tư, của từng công chức, 

viên chức với việc thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch công tác CCHC và cải cách chế độ 

công vụ, công chức của Sở có liên quan theo quy định;  

+ Tham gia, phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu cho Lãnh đạo Sở ban 

hành các văn bản chỉ đạo, các kế hoạch, báo cáo, góp ý nội dung về cải cách hành 

chính của tỉnh; 

+  Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và thực hiện đánh giá kết quả công tác cải 

cách hành chính của Sở hàng năm;   

+ Tham mưu, đề xuất việc triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ 

thông tin; cân đối, bố trí kinh phí để hỗ trợ cho quá trình tổ chức thực hiện nhiệm 

vụ cải cách hành chính của Sở, thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời theo nội 

dung yêu cầu; 

+ Yêu cầu các phòng,Trung tâm xúc tiến đầu tư và cá nhân có liên quan cung 

cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.  

 Điều 4. Các ông, bà: Phụ trách Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở,Trưởng 

các phòng, Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư thuộc Sở, cá nhân có tên tại Điều 1 

và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký;  

Quyết định này thay thế Quyết định số 110/QĐ-SKHĐT ngày 04/10/2019 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư./. 
Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC 
- Như điều 3; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Lưu VT, KT,VP. 

 

 

 

 

                                                                                           Đinh Xuân Hà 
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