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THÔNG BÁO
kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo
tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số
----Ngày 07/4/2022, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số huyện
tổ chức phiên họp thứ nhất để thông qua dự thảo Quy chế làm việc, Thông báo
phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo và Kế hoạch công tác của Ban
Chỉ đạo về cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022. Tham dự có các
đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.
Sau khi nghe Phòng Nội vụ - Cơ quan thƣờng trực Ban Chỉ đạo trình bày
dự thảo Quy chế làm việc, Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban
Chỉ đạo và Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo về cải cách hành chính và
chuyển đổi số năm 2022; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp; đồng chí
Đoàn Văn Thông, Bí thƣ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trƣởng Ban Chỉ
đạo kết luận:
1. Thống nhất thông qua dự thảo Quy chế làm việc, Thông báo phân công
nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo và Kế hoạch công tác năm 2022; giao
Phòng Nội vụ huyện phối hợp với Văn phòng Huyện ủy tiếp thu, hoàn chỉnh,
trình ký ban hành. Trong đó lƣu ý: đối với Quy chế làm việc bổ sung về chế độ
thông tin báo cáo, kiểm tra của các thành viên Ban Chỉ đạo; đối với Thông báo
phân công nhiệm vụ, phân công đồng chí Nguyễn Thế Thọ, Trƣởng phòng Văn
hóa – Thông tin theo dõi xã Phƣớc Hiệp, đồng chí Trần Thiện Hải, Chánh Văn
phòng HĐND&UBND theo dõi xã Phƣớc Hòa; bổ sung nhiệm vụ đồng chí Võ
Văn Ba, Trƣởng phòng Nội vụ huyện về tham mƣu củng cố, kiện toàn tổ chức
bộ máy cơ quan khối chính quyền. Tham mƣu quyết định bổ sung đồng chí Lê
Văn Hà, Phó Trƣởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy làm thành viên Ban Chỉ đạo
thay thế đồng chí Phạm Thị Minh Nguyệt, Ủy viên BTV, Trƣởng Ban Tuyên
giáo Huyện ủy; bổ sung đồng chí Đỗ Hoài Xoan, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch
UBND huyện và đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trƣởng
Công an huyện làm thành viên Ban Chỉ đạo.
2. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng chƣơng trình, kế hoạch triển khai thực
hiện có hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch công tác năm 2022 của Ban Chỉ
đạo. Tập trung chỉ đạo khắc phục những hạn chế về công tác cải cách hành
chính. Đầu tƣ nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin; nâng cấp, hoàn thiện hệ
thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ huyện đến cấp xã. Chỉ đạo Chủ tịch
UBND các xã, thị trấn chậm nhất đến ngày 30/4/2022 phải thực hiện ký số.

3. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận TQVN huyện, Trung
tâm VHTT-TTTH huyện theo chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh công tác thông
tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về chủ
trƣơng, vai trò, ý nghĩa, nội dung công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số
trên địa bàn huyện.
4. Giao Văn phòng Huyện ủy tham mƣu đồng chí Phó Bí thƣ Thƣờng trực
Huyện ủy chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong
cơ quan khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; chậm nhất
đến ngày 30/4/2022 các cơ quan tham mƣu, giúp việc Huyện ủy phải thực hiện
ký số. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện
đăng ký cấp chứng thƣ số để thực hiện ký số.
5. Phòng Văn hóa – Thông tin huyện, Văn phòng Huyện ủy chịu trách
nhiệm tổ chức tập huấn chuyển đổi số cho lãnh đạo HĐND, UBND và bí thƣ,
phó bí thƣ đảng ủy các xã, thị trấn. Đến ngày 30/9/2022 thực hiện ký số đối với
các chức danh bí thƣ, phó bí thƣ đảng ủy và chủ tịch HĐND các xã, thị trấn.
Căn cứ ý kiến kết luận của đồng chí Đoàn Văn Thông, Bí thƣ Huyện ủy,
Chủ tịch HĐND huyện, Trƣởng Ban Chỉ đạo, đề nghị các thành viên Ban Chỉ
đạo, Tổ giúp việc và thủ trƣởng các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng nghiêm túc
triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- Ban Thƣờng vụ Huyện ủy,
- Các thành viên BCĐ, Tổ giúp việc,
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện,
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn,
- Lƣu Văn phòng Huyện ủy.
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