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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định và Tổ chuyên viên giúp việc Hội 

đồng Thẩm định Chỉ số cải cách hành chính huyện Quảng Hòa năm 2022 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG HÒA 
 

 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 ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính 

phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai 

đoạn 2021 - 2030; 

Căn cứ Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá  kết quả cải 

cách hành chính của các sở, cơ quan ngang sở, Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 2564/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện Quảng Hòa Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá kết quả cải cách 

hành chính của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quảng Hòa; 

Căn cứ Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện Quảng Hòa về triển khai xác định chỉ số cải cách hành 

chính của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và tự đánh giá, chấm điểm cải cách 

hành chính năm 2022 của huyện; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định và Tổ chuyên viên giúp việc Hội 

đồng Thẩm định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) huyện Quảng Hòa năm 

2022, gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo. 

Điều 2. Hội đồng thẩm định và Tổ chuyên viên có trách nhiệm giúp Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:  

1. Hội đồng Thẩm định  

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thẩm định kết quả Chỉ số CCHC 

năm 2022 của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đảm bảo chính xác, thực chất, 

khách quan, công bằng theo Bộ Chỉ số đánh giá kết quả CCHC. 
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- Xem xét, đánh giá, điều chỉnh kết quả tự đánh giá, chấm điểm của huyện 

theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định tại Bộ Chỉ số do Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành để xác định Chỉ số CCHC huyện Quảng Hòa năm 2022 trước khi 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt, báo cáo Sở Nội vụ. 

2. Tổ Chuyên viên giúp việc Hội đồng thẩm định 

 - Rà soát kết quả tự chấm điểm và tài liệu kiểm chứng đối với từng tiêu 

chí, tiêu chí thành phần tại báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ 

số CCHC năm 2022 của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đề 

xuất điều chỉnh điểm của từng tiêu chí, tiêu chí thành phần và xây dựng báo cáo 

kết quả đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn để trình Hội đồng Thẩm định xem xét, quyết định. 

- Tiến hành đánh giá chấm điểm kết quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC 

của huyện năm 2022 theo các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định tại 

Bộ Chỉ số cấp huyện do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Tham mưu xây dựng 

báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2022 của huyện theo 

hướng dẫn của Sở Nội vụ trình Hội đồng Thẩm định xem xét, quyết định. 

Điều 3. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, Hội đồng Thẩm định được sử 

dụng con dấu của Ủy ban nhân dân huyện đối với các văn bản do Chủ tịch Hội 

đồng ký; sử dụng con dấu của Phòng Nội vụ đối với các văn bản do Phó Chủ 

tịch Hội đồng ký. 

Điều 4. Hội đồng thẩm định và Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng thẩm 

định Chỉ số CCHC huyện Quảng Hòa năm 2022 tự giải thể sau khi hoàn thành 

nhiệm vụ. 

Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội 

vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5 (t/h); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng chuyên môn; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Hải 
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DANH SÁCH  

Hội đồng Thẩm định và Tổ Chuyên viên giúp việc Hội đồng thẩm định 

Chỉ số cải cách hành chính huyện Quảng Hòa năm 2022  

(kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày       tháng  11  năm 2022 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa) 

 

 

I. Hội đồng Thẩm định (06 người) 

1. Chủ tịch Hội đồng: Bà Hoàng Thị Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện.  

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Bà Đinh Thị Oanh, Trưởng phòng Nội vụ. 

3. Các thành viên: 

- Ông Trần Văn Sinh, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Bà Đàm Thị Chiến, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

- Ông Nông Văn Thủy, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Bà Tô Thị Hường, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện. 

II. Tổ Chuyên viên giúp việc (06 người) 

1. Tổ trưởng: Ông Đinh Trung Hiếu, Phó Trưởng phòng Nội vụ - Kiêm 

Thư ký Hội đồng. 

2. Các thành viên 

- Bà Ma Thị Lệ, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Bà Ma Thị Thảo, Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện; 

- Bà Lục Thị Thủy, Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Ông Lương Văn Bằng, Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. 

- Bà Đàm Thu Huệ, Chuyên viên Phòng Nội vụ - kiêm Thư ký. 
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