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Hoài Nhơn, ngày       tháng      năm 2022 

 

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 2022 của thị xã và UBND các xã, phường. 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 
 

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 Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2022 của UBND 

thị xã về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022; 

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách 

hành chính của các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân 

cáchuyện, thị xã, thành phố và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Hướng dẫn số 1485/HD-SNV ngày 31 tháng 08 năm 2022 của Sở Nội 

vụ về việc hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành 

chính của các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 15902/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2022 của 

UBND thị xã Hoài Nhơn về việc ban hành Bộ chỉ số CCHC cấp xã năm 2022; 

         Căn cứ Quyết định số 16121/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 của UBND thị xã  

về việc ban hành Kế hoạch triển khai đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính 

năm 2022 đối với UBND các xã, phường; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ thị xã. 

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 2022 của thị xã và 

UBND các xã, phường (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc Hội 

đồng) gồm các ông (bà) có tên sau: 



 
 

I. Hội đồng thẩm định 

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Phạm Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND thị xã. 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Võ Đông Giang, Phó Trưởng phòng Nội vụ. 

3. Các Ủy viên Hội đồng: 

- Ông Trần Đinh, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã; 

- Ông Đặng Đức Toàn, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin; 

- Ông Lê Minh Ninh, Trưởng Phòng Tư pháp; 

- Ông Nguyễn Văn Vỹ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao; 

4. Thư ký Hội đồng: Bà Phan Thị Thùy – Chuyên viên  Phòng Nội vụ. 

II. Tổ giúp việc Hội đồng 
 
1. Tổ trưởng: Ông Võ Đông Giang, Phó Phòng Nội vụ thị xã; 

2. Tổ phó: Ông Nguyễn Sanh Trinh, Phó Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã; 

3. Các thành viên 

- Ông Võ Đình Quý, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thị xã;  

- Ông Nguyễn Thanh Nhất, chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Ông Nguyễn Thanh Tùng, chuyên viên Phòng Văn hóa - Thông tin; 

- Bà Hồ Thị Thu, chuyên viên Phòng Tư pháp; 

- Bà Phan Thị Thùy - Chuyên viên Phòng Nội vụ. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc Hội đồng 

1. Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định: 

- Rà soát, đánh giá kết quả tự chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần 

trong Bộ chỉ số CCHC cấp huyện đối với UBND thị xã (theo Quyết định số 

2535/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh); 

- Thẩm định, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đối với UBND 

các xã, phường (theo Quyết định số 15902/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2022 

của UBND thị xã Hoài Nhơn); 

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã xem xét, phê duyệt kết quả xác định 

Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đối với UBND các xã, phường; 



 
 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định được phép sử dụng con dấu của 

cơ quan đang công tác để thực hiện nhiệm vụ.  

- 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 2022 

của thị xã và UBND các xã, phường. 

2. Nhiệm vụ của Tổ giúp việc Hội đồng: 

- Tổng hợp hồ sơ, tài liệu kiểm chứng đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành 

phần trong Bộ chỉ số CCHC cấp huyện đối với UBND thị xã (theo Quyết định số 

2535/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) và UBND 

các xã, phường (theo Quyết định số 15902/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2022 

của UBND thị xã Hoài Nhơn); 

- Đề xuất điều chỉnh điểm của từng tiêu chí, tiêu chí thành phần và báo cáo 

kết quả tự đánh giá, chấm điểm, xác định chỉ số cải cách hành chính của thị xã và 

UBND các xã, phường cho Hội đồng thẩm định xem xét. 

Điều 3: Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc Hội đồng tự giải thể sau khi 

hoàn thành nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc 

Hội đồng từ nguồn ngân sách thị xã bố trí cho nhiệm vụ cải cách hành chính của 

Phòng Nội vụ. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, 

Trưởng Phòng Nội vụ; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thị xã; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 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 4;      

- Sở Nội vụ tỉnh; 

- Thường trực Thị ủy; 

- Thường trực HĐND thị xã;                                                                                 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Cổng thông tin điện tử thị xã; 

- Lưu: VT, CCHC. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Đăng Tuần 
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