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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 

 cải cách hành chính ngành Y tế Lai Châu giai đoạn 2020 - 2025 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU  

 Căn cứ Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Y tế tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết 

định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh Lai Châu; 

 Thực hiện Thông báo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc Sở Y tế; 

Xét đề nghị của Chánh văn phòng Sở Y tế Lai Châu, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành 

chính ngành Y tế Lai Châu giai đoạn 2020-2025 gồm các ông (bà) có tên sau (Có 

danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo 

 - Nghiên cứu, tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo, điều hành, triển 

khai các giải pháp thực hiện các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Sở 

Y tế Lai Châu. Nâng cao trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người 

đứng đầu cơ quan trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, đưa ra những 

giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của Ngành; Triển khai 

Nghị quyết số 30c/NĐ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, của tỉnh về công tác cải 

cách hành chính;  

- Triển khai các nội dung về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong 

ngành Y tế gồm: Cải cách thể chế; Cải cách tổ chức, bộ máy, Xây dựng, nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách thủ tục hành chính; Cải 

cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính nhằm nâng cao chỉ số cải cách 

hành chính, các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công 

tác cải cách hành chính nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách 

hành chính của tỉnh. 



 -  Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc 

việc thực hiện công tác Cải cách hành chính. 

 -  Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành 

chính của ngành, đưa nội dung thực hiện cải cách hành chính vào công tác đánh giá 

thi đua, khen thưởng hàng năm. 

 -  Nghiên cứu, đánh giá và kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa đổi, 

bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật 

thuộc lĩnh vực cải cách hành chính theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Ban chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, đề cao trách 

nhiệm của người đứng đầu; Trưởng Ban Chỉ đạo, điều hành chung và phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. 

 Điều 3. Văn phòng Sở Y tế làm đầu mối thường trực của ban chỉ đạo; Có 

nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng, đơn vị có liên quan, giúp 

Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản triển 

khai đôn đốc thực hiện và tổng hợp, báo cáo theo quy định; 

 Giao cho Phòng Kế hoạch tài chính Sở Y tế có trách nhiệm tham mưu, bố trí 

nguồn  kinh phí, hướng dẫn, quản lý, sử dụng kinh phí đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

hiệu quả; Kinh phí chi cho công tác cải cách hành chính và hoạt động của Ban chỉ 

đạo thực hiện theo quy định hiện hành.  

 Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Chánh văn phòng, Trưởng 

các phòng chức năng; Các đơn vị trực thuộc; Các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này ./. 

Nơi nhận: 
    - Như điều 4; 

    - Sở Nội vụ (báo cáo);  

    - Ban giám đốc (báo cáo); 

    - Trang TTĐT SYT; 

    - Lưu; VT,VP. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

  Bùi Tiến Thanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH 

Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính 

 Ngành Y tế giai đoạn 2020 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SYT, ngày     /   /2020 của Sở Y tế) 

STT Họ và tên Chức vụ Chức danh 

I Ban Chỉ đạo cải cách hành chính 

1  Ông  Bùi Tiến Thanh Giám đốc Sở Y tế Trưởng ban 

2 Ông  Nguyễn Thế Phong P.giám đốc Sở Y tế Phó ban 

3 Ông  Đặng Duy Hùng P. Chánh văn phòng TV-  Thư ký 

4 Ông  Phạm Thanh Ngọc T. Phòng TCCB Thành viên 

5 Ông  Hoàng Văn Thắng T. Phòng nghiệp vụ Y Thành viên 

6 Ông  Triệu Văn Luyến P. Chánh Thanh tra Thành viên 

7 Ông  Cao Thế Khanh P. phòng KH-TC-KT Thành viên 

I Thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 

1 Ông  Đặng Duy Hùng P.Chánh Văn phòng Tổ trưởng 

2 Ông  Lương Mạnh Hùng CV Văn phòng Sở Tổ Phó 

3 Bà Nguyễn Thị Mai CV Văn phòng Sở Thành viên 

4  Bà Hoàng Thị Nguyệt CV Văn phòng Sở Thành viên 

5  Bà Hoàng Thị Hạnh CV Văn phòng Sở Thành viên 

6 Bà Hồ Thị Hiền CV Trung tâm KSBT Thành viên 
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