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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Xuân Trường, ngày      tháng  11 năm 2022 
  

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Tổ thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC của 

UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện  

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 20/12/2021 của UBND huyện 

Xuân Trường về công tác cải cách hành chính năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số         /QĐ-UBND ngày    /11/2022  của UBND huyện 

Xuân Trường về việc ban hành bộ chỉ số đánh giá chấm điểm CCHC đối với 

UBND các xã, thị trấn; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm chỉ số 

CCHC của UBND các xã, thị trấn năm 2022, gồm các ông (bà) có tên và giữ chức 

vụ sau: 

1. Ông Vũ Tuấn Dương - Phó Chủ tịch TT UBND huyện    - Tổ trưởng 

2. Ông Nguyễn Trọng Trình - Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện                     - Tổ phó 

3. Ông Đỗ Văn Minh - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện       - Thành viên 

4. Ông Vũ Khắc Giáp - Trưởng phòng Tư pháp huyện                       - Thành viên 

5. Ông Đinh Văn Trâm - Trưởng phòng Văn hóa &Thông tin huyện    - Thành viên 

6. Bà Phạm Thị Khuyên - Phó Trưởng phòng TC-KH huyện  - Thành viên 

7. Ông Lê Hoàng Thao – CV Văn phòng HĐND&UBND huyện - Thành viên 

8. Bà Trần Thị Kiều Duyên – Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện              - Thành viên 

Điều 2.  

1. Nhiệm vụ của Tổ thẩm định: 

- Kiểm tra, thẩm định kết quả tự chấm điểm và tài liệu kiểm chứng đối với 

từng tiêu chí thành phần theo báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ 

số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn;  

- Tổng hợp kết quả thẩm định báo cáo Chủ tịch UBND huyện quyết định 

xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của UBND các xã, thị trấn.  

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 14/11/2022 đến hết ngày 17/11/2022. 



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ thẩm định tự giải thể 

sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các ông, 

bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT UBND huyện; 

- Như điều 3; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, NV 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Cường 
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