
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CÔN ĐẢO 

 
  

Số:           /UBND-NVLĐTB&XH 
 

V/v triển khai kế hoạch cải cách 

hành chính của tỉnh năm 2022 
 
 

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

                
 

Côn Đảo,  ngày       tháng       năm 2022 

       Kính gửi:  

- Văn phòng huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn. 

 

Căn cứ Quyết định số 5065/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như 

sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan  

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu Ủy ban nhân dân huyện 

triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 

5065/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Kế hoạch số 

302/KH-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện, đảm bảo hoàn thành 

theo tiến độ đề ra. 

- Tiếp tục rà soát, đánh giá, kiến nghị việc thực hiện phân cấp, ủy quyền theo 

Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước 

theo ngành, lĩnh vực. 

2. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thực hiện tuyên truyền về 

CCHC trên sóng truyền thanh của huyện với thời lượng ít nhất 02 lần/tuần. 

3. Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội  

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy theo Quyết định số 1625/QĐ-

UBND ngày 19/6/2018 và Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện 

Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 

ương. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan 

chuyên môn theo Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 

của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

- Tiếp tục phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy thực hiện tổ chức thi tuyển 

chức danh lãnh đạo quản lý tại các cơ quan, đơn vị. 

- Theo dõi, đôn đốc, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai 

công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện theo đúng thời gian quy định; báo 
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cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị 

không hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;            

- Cổng thông tin điện tử huyện;                                                                                          
- Lưu: VT, NVLĐTB&XH. 
Phuc-CCHC 
 
 

CHỦ TỊCH 
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