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QUYET D!NH 
V viêc kiên toàn Ban Chi dao cal each hành chInh 

và Ti giüp vic Ban Clii d,o cal each hành chInh tinh 

CHU T!CH UY BAN NHAN DAN 

Can cü Lut To chi'rc chInh quyn dja phi.rang näm 2015; 

Can cü Nghj quy& s 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 cüa ChInh phü ban hành 
Chuo'ng trInh tong the câi each hãnh chmnh nhà nisc giai doan 2011-2020; Nghi 
quyêt so 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 cüa ChInh phü s1ra dOi, bô sung mt so diêu 
eüa Nghj quyêt so 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011; 

Can cu Quyt djnh s 04/QD-UBND ngày 04/01/2012 cüa Uy ban nhãn dan 
tinh ye ban hành Chuang trmnh cãi each hành chInh nhà ni.râc giai doin 20 11-
2020; Quyêt djnh so 442/QD-UBND ngày 01/7/2016 cüa Uy ban nhân dan tinh 
ye ban hành Kê hoach câi each hãnh chInh nhà nu&c giai don 20 16-2020; 

Xét d nghj cUa Giám dc Si Ni vi, 

QUYET DNH: 

Diu 1. Kin toàn Ban Chi do cãi each hành chInh và T giüp vic Ban Chi 
dao cãi each hành chInh tinh nhi..r sau: 

I. Thành viên Ban Chi dao 

1. Tmâng Ban Chi do: Là Phó Chü tjch UBND tinh phii trách linh virc xây 
dmg, tài nguyen, mOi truông; thông tin và truyn thông; giao thông v.n tãi... 

2. Phó TnrOng ban: 

- Giám dc S Ni vi: Phó Tru&ng ban thung tr1rc. 
- Giám doe S& Thông tin và Truyn thông: Phó Trithng ban. 

3. Các Uy viên: 

- Giám dc Sâ Tu pháp; 
- Giám dc S& Khoa h9c và Cong ngh; 
- Giám d6c Sâ Tài chInh; 
- Chánh Van phông UBND tinh; 
- Giám dc S& K hoach và Du til; 
- Giám dc Si Tài nguyen và Môi trung; 



-GiámdôcSâYtê; 
- Giám dc Sâ Giáo dc và Dào tao; 
- Giám dc Cong an tinh; 
- Giám doe Dài Phát thanh Truyên hlnh tinh; 
- Tong Biên tp Báo Gia Lai; 
- Giám doe Báo hiêm xã hi tinh; 
- Ciic tru&ng Ciic thu tinh; 
- Cc tnxàng Ciic Hái quan Gia Lai - Kon Turn; 
- Phó Giám d& S& Ni vix phii trách linh vrc câi each hành chInh kiêm Thu 

k Ban chi dao; 
- M&i dai  din lãnh dao  các co quan tham gia Ban Chi dao:  Ban To chirc 

Tinh Uy, Uy ban Mtt trn To quOc Vit Nam tinh, Hi Cru chin binh tinh, Btru 
din tinh, Lien doàn Lao dng tinh, Doàn TNCS HCM tinh, FIip hi Doanh 
nghip tinh, Lien hip các Hi khoa hçc và K thut tinh. 

II. Thành viên To giüp vic Ban Clii do 

1. To truäng: Phó Giám ct& Sâ Ni vi phi trách linh vrc câi each hành chInh. 

2. Các To vién: 

- Dai din lãnh dao  Phông Cãi cách hãnh chInh, So Ni vii, kiém Thu ks'; 
- Dai  din liunh dto Phông Cong chü'c viên chrc, SO Ni vii; 
- Dai din lânh dao  Phông T chüc, biên ch và th chüc phi chInh phü, SO 

Nivi; 
- Dai din lAnh dao  Phông Xây dirng chInh quyn vâ cong tác thanh niên, SO 

Nivi; 
- Dai din lânh dao  Phông Xây dijng và kiêrn tra van ban quy phm pháp 

1ut, SO Tu pháp; 
- Dai din lãnh dao  Phông Quãn 1 xCr 1 vi pham hành chInh và theo dôi thi 

hành pháp 1u.t; 
- Dai din lânh dao  Phông Quãn 1 Ngân sácl1, SO Tài chinh; 
- Dai din lãnh do Phông Tãi chInh Hãnh chInh - Sr nghip, SO Tài chInh; 
- Dai din 1nh dao  Phông Cong ngh thông tin, SO Thông tin và Truyn thông; 
- Dai  din lãnh dao  Chi Ciic tiêu chun do hr&ng chat lirçxng, SO Khoa h9c 

và Cong ngh; 
- Dai din lanh dao  Phông Ni chInh, Van phông UBND tinh; 
- Dai din länh dao  Van phOng dang k dt dai tinh; 
- Chuyên viên Phông Cái each hânh chInh, SO Ni vii. 

Diu 2. Nhim vii, quyn han  ciia Ban Chi dao  cai each hãnh chInh và T 
giüp vic Ban Chi dao  cái each hành chInh tinh thrc hin theo QUy c.h lam vic 
do TruOng Ban Chi do cãi each hành chInh tinh ban hành. 



Diu 3. Quy& djnh nay có hiu lirc thi hânh k tr ngây k và thay th Quyt 
djnh so 555/QD-UBND ngày 08/6/2017 cüa UBND tinh ye thành 1p Ban Chi 
do cãi cách hành chInh và To giüp vic Ban Chi dao  cãi cách hành chInh tinh. 

Biu 4. Chánh Van phông UBND tinh; Giám dc các s&; thu tru&ng các 
ban, ngành tinh; ChU tjch UBND các huyn, thj xä, thành phô '.. c' ông, bà có 
chüc danh ti Diéu 1 chju trách nhim thi hành quyêt djnh nay. 

No'i ,zhân: 
- Nh.r Dieu 4; 

- TT Tinh iy; 
- TT HDND tinh; 
- Chü tjch UBND tinh; 
- Die D lien Dông - PCT.UBND tinli; 
- CVP, PCVP UBND tinh; 
- Các sà, ban ngãnh tinh; 
- UBND các huyn, thi xä, thành phô; 
- Cong TTDT tinh; Trang TTDT Sà Ni vii; 
- Luii: VT. NC. Vô NgQC Thành 
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