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Mỹ Tú, ngày 13 tháng 01 năm 2023 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ cải cách hành chính 

Năm 2023 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HUỲNH HỮU NGHĨA 

Căn cứ Điều lệ Trường trung học ban hành kèm theo Thông tư số 

32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

Căn cứ kế hoạch số 2820/KH-SGDĐT ngày 22/12/2022 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) về thực hiện cải cách hành chính (CCHC) năm 2023; 

Căn cứ kế hoạch số 47/KH-THPTHHN ngày 03/01/2023 của nhà trường về 

việc thực hiện cải cách hành chính năm 2023, 

         QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ cải cách hành chính năm 2023 gồm các ông, bà có tên 

sau: (danh sách đính kèm) 

 Điều 2. Tổ cải cách hành chính có nhiệm vụ: tham mưu với thủ trưởng đơn 

vị trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch về cải cách hành chính; 

thực hiện các báo cáo về công tác cải cách hành chính theo quy định; thu thập 

minh chứng và tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 

theo định kỳ hàng năm; các công việc khác có liên quan đến cải cách hành chính.   

 Điều 3. Bộ phận văn phòng và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 căn cứ quyết 

định thi hành.  
 

Nơi nhận: 
- Phòng TCCB - Sở GDĐT; 

- Như Điều 1, 

- Lưu: VT. 

 

 
 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Huỳnh Ngọc Diễm 

 

 



 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-THPT HHN ngày 13/01/2023) 
 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.  Huỳnh Ngọc Diễm Hiệu 

trưởng 

Tổ trưởng tổ CCHC. 

Phụ trách xây dựng kế hoạch 

CCHC, tuyên truyền CCHC; Quy 

chế làm việc, Nội quy cơ quan, 

Quy tắc ứng xử; Chủ trì thực hiện 

chấm điểm CCHC của đơn vị hằng 

năm; thực hiện công khai chất 

lượng theo Thông tư số 

36/2017/TT-BGDĐT. 

 

2.  Nguyễn Văn Đại Phó Hiệu 

trưởng 

Tổ phó tổ CCHC. 

Tham mưu cho Hiệu trưởng xây 

dựng kế hoạch CCHC, tuyên 

truyền CCHC; Phụ trách thực hiện 

các báo cáo về CCHC: báo cáo 6 

tháng gửi chậm nhất ngày 15/6, 

báo cáo năm gửi chậm nhất ngày 

15/12; phối hợp thực hiện việc 

chấm điểm CCHC của đơn vị hằng 

năm; phụ trách chuyên mục CCHC 

trên website của đơn vị. 

 

3.  Mai Thị Nghiệm Phó Hiệu 

trưởng 

Thành viên tổ CCHC. 

Trực tiếp tham gia CCHC, triển 

khai kế hoạch ứng dụng công nghệ 

thông tin và chuyển đổi số của 

ngành giáo dục trong nhà trường; 

cung cấp thông tin về kết quả ứng 

dụng CNTT trong các kỳ báo cáo.  

 

4.  Lê Hữu Thành Văn thư; 

Tổ trưởng 

tổ Văn 

phòng 

Thành viên tổ CCHC. 

Phụ trách tiếp nhận hồ sơ và trả kết 

quả; thu thập và bảo quản minh 

chứng về CCHC; phụ trách mảng 

ứng dụng CNTT của văn phòng. 

 

5.  Huỳnh Biên NV Kế 

toán 

Thành viên tổ CCHC. 

Phụ trách tham mưu xây dựng Quy 

chế chi tiêu nội bộ, Đề án tự chủ 

của đơn vị; tham mưu về kinh phí 

hoạt động của tổ CCHC; thực hiện 

hồ sơ công khai tài chính theo 

Thông tư số 61/2017/TT-BTC. 

 

Tổng cộng Danh sách có  05 người./. 
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