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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính 

và chuyển đổi số Sở Tư pháp

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Nghị quyết số 76/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban 
hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định 3441/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh ban 
hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy về 
đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 
đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Tư 
pháp tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số Sở Tư 
pháp gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Đặng Văn Đào – Giám đốc Sở, Trưởng Ban;
2. Ông Bùi Xuân Hiếu – Phó Giám đốc Sở, Phó Trưởng Ban;
3. Ông Trương Bốn – Phó Giám đốc Sở, thành viên;
4. Chánh Văn phòng Sở, thành viên;
5. Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý, thành viên;
6. Trưởng phòng  Hành chính tư pháp, thành viên;
7. Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, thành viên.
Giúp việc cho Ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số là công chức 

phụ trách cải cách hành chính, công nghệ thông tin thuộc Văn phòng Sở.
Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số Sở 

Tư pháp:



1. Chỉ đạo việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính và chuyển 
đổi số tại Sở Tư pháp.

2. Xây dựng Chương trình, Kế hoạch liên quan đến công tác cải cách hành 
chính, chuyển đổi số và tổ chức triển khai tại Sở Tư pháp.

3. Nghiên cứu các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình 
cải cách hành chính, nhiệm vụ chuyển đổi số hằng năm và giai đoạn.

4. Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình cải cách hành chính 
của các đơn vị thuộc Sở Tư pháp.

5. Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, hạn 
chế để có biện pháp khắc phục thực hiện.

6. Đề xuất giải pháp cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, mức độ ứng dụng 
công nghệ thông tin hàng năm của Sở Tư pháp.

7. Văn phòng Sở là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông 

(bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.   
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 74/QĐ-STP 

ngày 06/6/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở TT&TT;
- Sở Nội vụ;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT,VP.                                                                         

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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