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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định
kết quả tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách
hành chính năm 2021 của UBND các xã, thị trấn
____________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MỸ LỘC
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật
sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
địa phương năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 6321/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND huyện về
việc ban hành Bộ tiêu chí theo dõi, đánh giá công tác cải cách hành chính đối với
UBND cấp xã;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện Mỹ Lộc.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định kết quả tự đánh
giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của UBND các xã, thị
trấn như sau:
I. Hội đồng thẩm định:
1. Ông: Lê Quang Huy
- Phó chủ tịch UBND huyện
- Chủ tịch
2. Ông: Nguyễn Văn Hoàn - Trưởng Phòng Nội vụ
- Phó chủ tịch
3. Ông: Nguyễn Văn Lương - Trưởng Phòng TC- KH
- Ủy viên
4. Ông: Phạm Văn Bẩy
- Trưởng Phòng Văn hóa thông tin
- Ủy viên
5. Ông: Nguyễn Thị Huệ - Phó Chánh VP HĐND-UBND huyện - Ủy viên
6. Ông: Trần Cao Sơn
- Phó Trưởng Phòng Tư pháp
- Ủy viên
7. Ông: Nguyễn Đức Vũ
- Phó Trưởng Phòng Nội vụ
- Ủy viên
II/ Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định:
1. Ông: Nguyễn Đức Vũ - Phó Trưởng Phòng Nội vụ
- Tổ trưởng
2. Ông: Đặng Vũ Hòa
- Chuyện viên VP HĐND- UBND huyện - Tổ phó
3. Bà: Nguyễn Thị Hương Sen - Chuyên viên Phòng TC-KH
- Thành viên
4. Bà: Ngô Thị Huyền
- Chuyên viên Phòng VH - TT
- Thành viên
5. Bà: Đồng Thị Nhung - Chuyên viên Phòng Tư pháp
- Thành viên
6. Bà: Đào Bảo Ngọc
- Chuyên viên Phòng Nội vụ
- Thành viên

Điều 2: Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc:
1. Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định:
- Xem xét hồ sơ đánh giá, thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm để xác định
Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn.
- Tổng hợp, chuyển kết quả thẩm định, đề xuất với Chủ tịch UBND huyện về kết
quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của UBND các xã, thị trấn.
- Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của UBND huyện để thực hiện nhiệm
vụ.
- Phòng Nội vụ - cơ quan thường trực của Hội đồng; Trưởng Phòng Nội vụ sử
dụng con dấu của Phòng Nội vụ để thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực và
Phó Chủ tịch Hội đồng.
- Các ủy viên Hội đồng theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình phụ
trách và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng đề xuất, kiến nghị các nội dung trong
thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của
UBND các xã, thị trấn.
2. Nhiệm vụ của Tổ giúp việc:
a) Nhiệm vụ chung:
- Rà soát kết quả tự chấm điểm và tài liệu kiểm chứng đối với từng tiêu chí thành
phần tại báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính
của UBND các xã, thị trấn.
- Đề xuất điều chỉnh điểm của từng tiêu chí, tiêu chí thành phần và báo cáo kết
quả để Hội đồng xem xét, quyết định.
b) Nhiệm vụ cụ thể:
- Ông Nguyễn Đức Vũ - PhóTrưởng Phòng Nội vụ: Thẩm định lĩnh vực Công tác
chỉ đạo điều hành cải cách hành chính.
- Ông Đặng Vũ Hòa - Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND huyện: Thẩm
định lĩnh vực Cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
- Bà Nguyễn Thị Hương Sen - Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch: Thẩm
định lĩnh vực cải cách cơ chế quản lý tài chính công.
- Bà Ngô Thị Huyền - Chuyên viên Phòng VH - TT và ông Đặng Vũ Hòachuyên viên Văn phòng HĐND - UBND huyện: Thẩm định Tiêu chí 7.1, 7.2, 7.3
thuộc lĩnh vực Hiện đại hóa quản lý hành chính.
- Bà Đồng Thị Nhung - Chuyên viên Phòng Tư Pháp: Thẩm định lĩnh vực Cải
cách thể chế.
- Bà: Đào Bảo Ngọc - Chuyên viên Phòng Nội vụ: Thẩm định lĩnh vực Cải cách
tổ chức bộ máy và lĩnh vực xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.
Điều 3: Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm
vụ.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc từ nguồn ngân sách
huyện bố trí cho nhiệm vụ cải cách hành chính của Phòng Nội vụ và các cơ quan, đơn
vị.
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
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:
- Sở Nội vụ;
- Như Điều 4;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu VT, NV.
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