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BANG CQNG SAN VDT NAM
Eking Tháp, ngày 15 tlthng 3 nàin 2022

So 03-TB/BCD
THÔNG BAO
phãn cong nhiêm vij thãnh vien Ban Clii do thjrc hin
Quy chê dan cliii & cr s& Tinli

Can cü Quyt dinh s 310-Qil/TU ngây 06/01/2022 cüa Ban Thu?rng vy Tinh
u' ye viêc ban hânh Quy ch lam viéc cüa Ban Chi dao thvc hin Quy ch dan chü
ca s& Tinh (tha do7, 5ó sung),
Ban Chi dao thyc hiên Quy ch dan chü & ca s& TinE (sau day vié't tat là Ban
C/il dao Tin/i) thông nhAt phân cong nhim vi nhix sau:
I- PlAN CONG NHIM VU
1. Blng clii Phan Van ThAng, Phó Bi thir Throng trçrc Tinh u5', Cliii tjch
Hôi dng nhán dan Tinh, Tru&ng Ban
Phu trách chi dio chung; chiu tréch nhiêm tnro'c Ban Thu&iig vy Tinh u5' và
Thu&ng true Tinh u v toân bQ hoat dng cüa Ban Chi dao Tinh; chñ trI, kêt luân
nhthg vn d thuc thm quyn cña Ban Chi dao Tinh; k? các van ban cüa Ban
Chi dao Tinh.
2. 04ng chI Lê Thành COng, 115i' viên Ban Thutng vii Tinh u5', Tnr&ng
Ban Dan van Tinh uS', Chii tjch US' ban Mt trn T qu& Vi@ Nam Tinh, Phó
Tru'&ng ban ThtrO'ng trtrc
- Giñp Tnr&ng Ban diu hành các mat hoat dng thu&ng xuyên cña Ban Chi
dao Tinh giQ'a 02 k5T h9p theo quy ch lam vic.
- Chi dao viéc chun bj ni dung vâ triu tp cac cuc hyp, hi nghi cüa Ban
Chi dao TinE, Thithng trirc Ban Chi d?o Tinh; gi& méii quan h mt thi& vol the
PhO Tru&ng ban con 1i va cac thânh viên Ban Chi dao Tinh trong thvc hin nhim
Vv; chi 4o hoat dng di vOl TO giüp viêc Ban Chi dao Tinh.
- Trijc tip phii trách, chi dao vâ lam Tnr&ng Doân kim tra viêc tIme hiên
Quy ch dan chñ ca s& & xa, phu&ng, thj trn theo Pháp 1nh s6 34/2007/PLUBTVQH1 1 ngày 20/4/2007 càa U ban Thutng vti Quc h6i.
- Diu hành kinh phi thvc hiên Quy eh dan chü ca SO hang närn; dupe
Tnx&ng Ban u' quy&n k mit sc van ban cUa Ban Chi dao Tinh (báo cco 6 tháng,
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vá dQ7 xuá't; ké' hoqch phát
báo cáo chuyên d; ke' hooch kié',n ba theo djnh
dngphong tao thi dua hang nárn; hô sa dé ngh/ khen thwànghàng náin...).
- Giüp Ban Chi do Tinh theo dOi, chi do viêc thrc hin Quy ch dan chü co
a Dáng b huyn Hông Ngv, Dâng doàn Hi Nông dan Tinh, Dâng doàn Lien doàn
Lao dông Tinh, Ban Thung v Doân Thanh niên Cong san H Chi Minh Tinh.
viên Ban Thu'ô'ng vy Tinh u3,
3. DIng chI Nguyen Thj Kim Tuyên, U5'
Phó Chfl tjch Hi dông nhãn dan Tinh, Phó Tnrô'ng ban
- Tric tip ph trách, chi do viC thrc hin Quy chê dan chU trong hot dng
cüa Hi dông nhân dan các cap trong Tinh.
- Giüp Ban Chi dao TinE theo dOi, chi do vic thvc hin Quy chê dan thu co
sâ & Dãng b Khôi cc cci quan Tinh, Dàng doàn H5i Lien hip Phi nU Vit Nam
Tinh, Dâng doân Hi Ciju chien binh Tinh.
Phó ChU tjch U5 ban nhân dan
4. Bong chI Boàn Tan BUt, Tinh u5' viên,
Tinh, Phó Tnràng ban
- Trvc tip phi? trách, chi dao vic thrc hin Quy chê dan chñ 6 Co sO theo
Nght djnh s 04/2015/ND-CP ngày 09/01/2015 và Nghj dinE s 145/2020/ND/CP,
ngáy 14/12/2020 cña ChInh phü.
- Giñp Ban Clii d?o Tinh theo dôi, chi do vic tiwc hin Quy the dan chü 6 cci
sO d& vOi các cci quan hànE chinh nhà nuOc, don vj sr nghip cong 1p cAp Tinh.
u5', Tru'&ng
5. BOng chI Trãn Van Cu*ng, 155' viên Ban Thu'&ng vy Tinh
Ban TO chfrc Tinh u5', Thành viên
Giáp Ban Chi dao Tinh theo dOi, chi dao vic thvc hin Quy ch dan chü a cci
sO trong hoat dng cüa các cap u, t chic dâng, Bang hO hiiyn Tan Hng, Bang
doàn HOi dng nhân dan Tinh, Van phOng Tinh u, Bang doàn U ban Mt trn To
quôc Vit Nam Tinh.
vi' Tinh u5', Triröng
6. Bong cM Lê Thj Kim Loan, 155' viên Ban Thutng
Ban Tuyên giáo Tinh u5T, Thành viên
Giüp Ban Chi dao Tinh theo dOi, chi dao vic th?c hin Quy ch dan chü 0 cci
sO dôi vói các cci quan truyên thông cüa TinE, Bang doàn H5i Lien hip Van hpc Ngh th4t Tinh, Bang bO huyn Lai Vung.
vi Tinh us', Giám
7. BOng chI Nguyen Van lieu, 155' viên Ban Thut'ng
doe COng an Tinh, Thành viên
Giüp Ban Chi dao Tinh theo dOi, chi dao viec thkrc hin Quy ch dan chü 0 cci
sO trong ngành Cong an vâ Bang bO huyn Tháp MuOi.
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8. DAng chI Lê Hoãng Bão, Giám dAc SO'
Giao thông van tãi, Thãnh vien
Giñp Ban Chi dao Tinh theo dOi, chi dao viêc thc hiên Quy ch dan chU a ca
s& trong ngânh Giao thông vn tái; viêc thirc hiên dan chü trong dAu tir xay dmg
các cong trinh cu, thr&ng trên dja ban Tinh.
9. Dông clii Trinli Hoãng Phong, Tinh u5'
viên, Chinh u5 BQ Chi huy
Quflu sir Tinh, Tliãnh vien
Giñp Ban Chi dao Tinh theo dOi, chi dao viêc thixc hién Quy ch dan thu a ca
sO trong co quan Quan sir, Bô dOi Biên phông cac cp trong Tinh vâ Bang b
thânh ph Cao Lânh.
10. BAng clii Phan Van Hop, Tinli u5 viên, Giáni dAc So' NÔI
vçi, Thãnh viên
- Tham muu dAng chI Phó Chü tjch U ban than dan Tinh, Phó Tnthng ban
Chi dao Tinh giñp Ban Chi dao Tinh theo dôi, chi dao, kim tra, giám sat vic thpc
hin Quy ch dan thu 0 co sO d6i vOi các co quan hânh chInh nhâ rnrdc, don vj
sv
nghiêp cOng lap cp Tinh, theo Nghi dinh so 04/2015/NID-Cp.
- Dirac Ban Chi dao TinE u quyn theo dOi vá yêu cu cac dan vj thuôc
Kh& Bang, Mt trn TA quAc vâ cac tA chüc chinE trj - xa hôi, cac tA chtc hOi dc
thO cp Tinh, báo cáo dinh k5 6 tháng vá cuAi nàm kk qua thvc hien Quy ch dan
chü 0 co sO theo Nghi dinE 5A 04/2015/NID-CP; kim tra, giám sat dAi vOi các don
vi thuôc tA ch(rc nay, dAng th0i m&i co quan ThrOng trvc Ban CM dao 11th 1am
TruOng doán kim tra, giám sat.
- (iiñp Ban Chi dao Tinh theo dôi, chi dao viec thuc hiên Quy the dan chü 0
co so trong M thAng ngánh Ni vj vá Bang b huyên Lp Vô.
11. BAng clii Tru'oiig ba Chãu, Tinh uj viên, Giám dAc SO' K hocli vã
Bu tu', Thãnh viên
Giüp Ban Chi dao Tinh theo doi, chi dao phAi hqp theo dOi vic thvc hin
Quy ch dan chü 0 co sO dAi vó'i các doanE nghiêp nba nudrc, doanh nghiêp có vAn
nhâ nutc; vic thvc hin dan chñ trong quán 1 vAn du tu cOng.
12. BAng clii Trn bang Vu, Tinh u5 viên, Chfl tjch Lien doãn Lao dQng
Tinh, Thành viên
Giüp Ban Chi d?o Tinh theo dOi, chi dao vic thvc hiên Quy chA dan chñ 0 ca
sO trong he thAng tA chic cong doân; cac doanh nghiêp CO thánh 1p tO chirc cOng
doân tir 10 lao dng trO len theo Nghi djnh sO 14 5/2 020/NB-CP ngây 14/12/2020
cüa ChInh phü vá Bang b thành phA Sa Dec.
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Giárn d6c SO' Van hoá 13. Bong chI Nguyen Ngyc Thu'o'ng, Tinh u5' vie",
The thao và Du ljch, Thành viên
(Jiñp Ban Chi do Tinh theo dôi, chi dao vic tlwc hin Quy ch dan chñ & cc
s& trong ngành Van hoá, The thao và Du ljch và Bang b huyn Tarn Nông.
Bi thu Boàn Thanh niên
14. Bong chI Hu$'nh Minh Thfrc, Tinh u5' viên,
Cng san Ho Chi Minh Tinh, Thãnh viên
Giüp Ban Chi dao Tinh theo dOi, chi dao vic tmyên truyn và thc hin Quy
ch dan chü & cc s& trong h thng t chrc Doàn Thanh niên Cong san H ChI
Minh, Hi Lien hip Thanh niên Vit Nam các cp vâ Bang b huyn Châu Thành.
Tinh u5 viên, BI thu Bang u3 Khii the co'
15. BOng chI Phan llU'u Phu'O'c,
quan Tinh, Thành viên
Giñp Ban Chi dao Tinh theo dOi, chi do vic thrc hin Quy ch dan chü & cc
s& di v&i các chi bô, dâng b cc s& thuc Bang b Khôi các cc quan Tinh.
Lien
16. iMng cM Nguyn Thj Thanh Blnh, Tinh ut viên, Chü tich HQi
hip Phij nfl' Tinh, Thành viên
Giüp Ban Chi dao Tinh theo doi, chi do cong tác tuyên truyên và thvc hin
Quy the dan chü & cc s& trong h thông t tic HOi Lien hip Phial nü Vi@ Nam
CáC cap vâ Bang b huyn Thanh BInh.
Hii NOng dan Vi@ Nam
17. BOng chI Nguyen Van Nguyen, Chfl tjch
Tinh, Thành viên
Giñp Ban Chi dao Tinh theo dOi, chi d?o vic tuyên truyOn và thvc hin Quy
ch dan chii & cc s& trong h thng Hi Nông dan các cp; theo dOi vic thçrc hin
dan chü cc sO' trong xay dçmg nông thOn m&i.
d6c SO' Lao dQng 18. BOng chI Phm Vit COng, Tinh u5 viên, Giám
Thtro'ng binh và Xã hOi, Thành viên
Chü tn phi hop v&i Lien doàn Lao d5ng Tinh và các s&, ngành lien quan,
tham muu dng chI Phó Chñ tjch U ban nhân dan Tinh, Phó Tnr&ng Ban Chi do
giñp Ban Chi dao theo dOi, chi do vic thc hin Quy ch dan chü & cc s& di v&i
các 1oi hInh doanh nghip theo Nghj djnh 145/2020/ND-CP ngày 14/12/2020 cüa
ChInh phil; chi do vic thirc hin dan chñ cc s& trong ngành Lao dông, Thrcng
binh và Xã hi và Bang b thành ph Hng Ngia'.
só Tu pháp, Thành viên
19. Bang chi Lê Thj Hông Phu'qng, Giám doe
Chü trl ha hop vOi các s&, ngành lien quan giñp Baa Chi dao Tinh theo dôi,
cc quan tu pháp cp Tinh;
chi dao vic thvc hin Quy ché dan chü cc s& trong CáC
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flue tip theo dOi, chi dao cong tác tuyén truyn, ph bin các van bàn pháp lut
lien quan dn viêc thuc hien dan chü ca s& trong Tinh; thm dinh các van bàn quy
pharn pháp luât cp Tirth có nOi dung lien quan dn vic thvc hién quy ch dan chU
O'co's&.
20. IMug clii Phan Hoàng Nam, ChU tjch llôi Cçru chin
binh Vit Nain
Tinli, Thãnh viên
Giñp Ban Chi dao TIIIh theo dOi, chi dao cOng tác tuyên tmyn và thrc hiên
Quy ch dan chü 6 ca s& trong h thng M chrc Hi Cvu chin birth Vit Nam các
cap trong Tinh.
21. liMng clii Boàn Thi Nghiêp, Phó ChU tjch U5 ban Mt
trn To qu
Viêt Nam Tinli, Thành viên
Giip Ban Chi dao Tinh theo doi, chi dao cOng tác tuyên tmyn và thrc hin
Quy ch dan chü 6 ca sâ trong he thng Mt trn T quc Viet Nam các cAp trong
Tinh; phi hap vOi thànii viên là lânh dao Ban Dan van Tinh u9 theo dOi, chi d?o
viec thirc hién Quy ch dan chü 6 ca s& dé'i váci xà, phutng, thi trn theo Pháp Iênh
34/2007/PLUBTvQH1 I ngày 20/4/2007 cüa U9 ban Thu&ng yin Quc hQi.
22. lMng clii Nguyn Hut Thoi, Phó Tru*ng Ban Dan vn Tinh u5',
Thành vien kiêm TO tnr&ng T giñp vic Ban Chi do
- Tham muu Ban Chi dio Tinh, Ththng true Ban Chi dao TinE, tri1c tiép là
dng chI Phó Tnr&ng Ban Thithng trvc Ban Chi dao Tinh diu hành cac mt cOng
tác cüa Ban Chi dao TinE theo Quy ch Mm viêc; thm djnh, cho 9 kin Các ni
dung tnrâc khi trInh eác hQi nghi, k5' hop cüa Ban Chi dao Tinh, Thu&ng trirc Ban
Chi dao Tinh; k9 môt s van bàn truyn dat 9 kin k& lun cüa Thu6ng trinrc Ban
Chi dao Tinh.
- Duuc Ban Chi dao TinE u9 quyn lam Tru&ng doàn môt s cuc kim tra,
khào sat theo dinh k9, dot xut viêc thuc hiên Quy ch dan thñ 6 các loai hinh d
bào cáo Ban Chi dao Tinh hoac Thu&ng trçc Ban Chi dao Tirih.
- Giüp Ban Chi dao TinE, thir&ng xuyên là dng chI Phó Trithng ban Thirông
true theo dOi, chi dao viêc thyc Men Quy ch dan chü 0' ca so di vói xa, phuong,
thi frAn và Dàng bO huyn Cao LAnE.
II- TRACH NHIEM CUA CAC BONG CHI BIJO'c PIIAN CONG
1. Giüp Ban Chi dao Tinh, thrOng xuyên là Thuèrng true Ban Chi

dao TinE theo
dOi, chi dao viêc thuc hiên Quy ch dan chñ ca sO 6 lhh vuc va dia bàn phu trách.
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2. Thông tin, báo cáo kjp thô'i nu phát hin vn d vuóg mac, các dâu hiu
vi phm trong thc hin Quy ch dan thu ô' cc so di vOi 11th vuc, dja bàn phv
trách (bang van ban,).
3. Di vó'i thành viên Ban Chi dao Tinh du'gc giao thu(1)trI, tham rnuu và phôi
hap phu trách loai hinh thc hin quy ch dan thu 0 cc sO tng hqp kt qua thc
hin Quy ch dan chü 0 cc sO di vói 1oi hInh ph trách, báo cáo bang van bàn
(Ban Dan vn Tinh
(theo d czang gOi v cc quan Thug trvc Ban Chi d?o Tinh
và Ban Chi d?o Trung ucng. Thèi
u) tng hpp báo cáo Ban Thithng vi TinE
gian báo cáo 6 tháng (vào ngày 10 tháng 6 hang nàm, mJc tang hp sJ liçu dê'n
cuo'i tháng S hang nàm hoc dê'n thai diem báo cáo thy theo tang ni dung, sJ lieu
dn cuôi tháng 10
cu thê; báo cáo nàm vào ngáy 10 tháng 11, tSng hçp sJ lieu
hang nàm hoc dê'n thai dié',n báo cáo ban hánh thy theo ni dung, s liu cy th.

uS'

Ban Chi do thrc hin Quy ch dan chü 0 cc sâ TinE thông báo den thành
và
thành
viên Ban Chi dçio Tinh, các dàng doân, ban can su dàng, huyn
Ban Chi dao các huyn, thànE ph& các sO, ban, ngànE cp TinE và giám dc các
doanh nghip bit d lien h cong tác và phi hgp thrc hin.

uS',

uS'

Thông báo nay thay th Thông báo s 06-TB/BCD ngày 08/10/20 19 cüa Ban
Chi do thirc hin Quy ch dan thu 0 cc sO Tinh.

Nci nhân:
- Ban Dan 4n Trung ucng,
- Ban ThuOng v Tinh uS',
- Thuông tri,rc HOi dong nhân dan Tinh,
- US' ban nhãn dan Tinh,
- Thành viên Ban Chi dao Tinh (23 dlc),
- Các cc quan chuyën trách tham muu, giüp vic
Tinhu5',
- Các sO, ngành, Mat trn T quOc và cOc to chirc
chinE tn - xã hôi Tinh,
- Các doanh nghip nhà nuOc cap Tinh,
- Các huyn u5', thành u5', dãng u5',
- Luu Van phOng Tinh u5' + PTH (A).

PHO BI THU'
ki em
TRU'UNG BAN CHI DAO

Ban Dan van Tinh u chU trI, tham muu ph6i hçp theo dol vic thrc hien quy chE dan chü dói vOi loal hInh xä,
phôi hcp theo dOi viec thçrc
phuOng, thj trãn (Pháp ênh 3412007/PL-UBTVQH); SO NQi vç' chü trI, tham mu'a va
hien dan chü trong co quan hành chInh, dan v sr nghip cOng lap cap Tinh (theo Nghj dinh 04/2015/ND-CP); SO
Lao dng, Thn'ffng binh và Xã hôi chü td, tham rnuu phOi hgp theo dOi vic thvc hin quy cM dan chü dOi vOi loai
hInh doanh nghip (theo Nghj dinh l45I2O2OIND-CP).

