
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÀ TRUNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /QĐ-UBND Hà Trung, ngày       tháng 11 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH  

   Về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ đánh giá, chấm điểm chỉ số 

CCHC của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 
 

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀ TRUNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngµy 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 Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy 

định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh; Nghị định 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ; 

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND 

tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ 

chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh 

Hóa quản lý;  

Căn cứ Quyết định số 4308/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về ban hành bộ tiêu chí và phương pháp xác định chỉ số CCHC của 

các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Hướng dẫn số 3093/HD-UBND ngày 07/11/2021 của UBND 

huyện Hà Trung về việc hướng dẫn đánh giá, chấm điểm, xác định chỉ số CCHC 

cấp xã trên địa bàn huyện Hà Trung; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện. 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Tổ thẩm định hồ sơ đánh giá, chấm điểm, và dự kiến 

xếp hạng chỉ số CCHC cấp xã trên địa bàn huyện năm 2022, gồm: 

1)  Bà: Đỗ Thị Thủy Trưởng phòng Nội vụ, Tổ trưởng; 

2)  Ông: Nguyễn Thanh Bình Chánh Văn phòng HĐND và 

UBND huyện, Thành viên; 

3)  Ông: Lê Duy Hoàng Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế 

hoạch, Thành viên; 

4)  Bà: Phan Thị Lan Trưởng phòng Văn hóa và Thông 

tin, Thành viên, Thành viên; 

5)  Bà: Lê Thị Hân Trưởng Tư pháp, Thành viên; 

6)  Bà: Nguyễn Thị Thảo Công chức phòng Nội vụ, Thư ký. 

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=37/2014/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ thẩm định. 

1. Thẩm định việc tự đánh giá, chấm điểm và xếp hạng chỉ số CCHC của 

các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2022. 

(Có phụ lục phân công nhiệm vụ kèm theo) 

 2. Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả xác định Chỉ số CCHC. 

 3. Tổ thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

  Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Nội vụ; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn và các ông, bà 

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

 

Nơi nhận:                            

- Như điều 3 QĐ; 

- Lưu: VT, NV. 
 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Long 

 



PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁC THÀNH VIÊN TỔ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM, VÀ DỰ KIẾN 

XẾP HẠNG CHỈ SỐ CCHC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /11/2022 của UBND huyện Hà Trung) 

 

STT Phân công thành viên Nhiệm vụ 

1.  Bà: Đỗ Thị Thủy 

Chỉ đạo chung, thực hiện các bước, quy trình tổng hợp đánh giá, chấm điểm, và xếp hạng 

chỉ số CCHC cấp xã. Chấm điểm công tác chỉ đạo điều hành CCHC; cải cách tổ chức bộ 

máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của UBND các xã, thị 

trấn; điều tra xã hội học. 

2.  Ông: Nguyễn Thanh Bình 

Chấm điểm tiêu chí về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát TTHC; tỷ lệ hồ sơ giải quyết 

qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Việc áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng (Iso) của UBND các xã, thị trấn; Việc thực hiện các nhiệm vụ được UBND huyện, 

Chủ tịch UBND huyện giao; Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH được giao. 

3.  Bà: Lê Thị Hân Chấm điểm tiêu chí Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật của UBND các xã, thị trấn. 

4.  Ông: Lê Duy Hoàng Chấm điểm tiêu chí Cải cách tài chính công của UBND các xã, thị trấn. 

5.  Bà: Phan Thị Lan 
Chấm điểm tiêu chí Hiện đại hóa nền hành chính, tiêu chí về Tuyên truyền CCHC và đánh 

giá trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn. 

6.  Bà: Nguyễn Thị Thảo Tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo. 
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