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THÔNG BÁO
Thẩm định xác định Chỉ số CCHC năm 2021
tại UBND các xã, thị trấn
Thực hiện Quyết định số 11340/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND
huyện về việc thành lập Hội đồng thẩm định xác định Chỉ số cải cách hành chính
năm 2021 đối với UBND các xã, thị trấn; Hội đồng thẩm định thông báo lịch làm
việc tại UBND các xã, thị trấn nhƣ sau:
1. Phân công nhiệm vụ:
1.1. Phụ trách chung: Ông Trần Quốc Bảo, Phó Chủ tịch UBND huyện,
Chủ tịch Hội đồng thẩm định.
Trên cơ sở thành viên có tên tại số 11340/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của
UBND huyện, Hội đồng chia thành 02 Tổ thẩm định:
* Tổ 1, gồm:
- Ông Lê Hữu Đồng, Trƣởng phòng Nội vụ, Tổ trƣởng;
- Ông Đặng Tuấn Anh, Trƣởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Tổ phó;
- Bà Trần Thị Thùy, Phó Trƣởng phòng Nội vụ, Tổ phó;
- Ông Trần Văn Hƣơng, Phó Trƣởng phòng Tƣ pháp, Thành viên;
- Bà Lê Thị Huệ, Phó giám đốc TT Văn hóa - Truyền thông, Thành viên;
- Bà Trần Thị Minh Nguyệt, Chuyên viên phòng Văn hóa TT, Thành viên;
- Ông Nguyễn Kim Thanh, Chuyên viên Phòng Nội vụ, Thƣ ký.
* Tổ 2, gồm:
- Ông Trần Tuấn Anh, Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Tổ trƣởng;
- Ông Võ Văn Trình, Trƣởng Phòng Văn hóa – Thông tin, Tổ phó;
- Bà Lê Thị Thanh Huyền, Trƣởng phòng Tƣ pháp, Thành viên;
- Bà Trần Thị Hƣơng Trà, Phó phòng Tài chính – Kế hoạch, Thành viên;
- Bà Trần Thị Thu, Chuyên viên Phòng Nội vụ, Thành viên;
- Ông Trần Kim Dũng, Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo, Thƣ ký.
1.2. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Tổ thẩm định theo Phụ biểu gửi kèm.
2. Lịch thẩm định:
2.1. Tổ 1:
Thời gian
TT
Đơn vị
Ghi chú
Ngày
Buổi
1
09/11/2021
Chiều
Hƣơng Giang, Hƣơng Thủy
Sáng
Phúc Đồng, Hà Linh
2
10/11/2021
Chiều
Phú Gia, Hƣơng Vĩnh
Sáng
Hƣơng Long, Hƣơng Bình
3
11/11/2021
Chiều
Hòa Hải, Gia Phố
4
12/11/2021
Chiều
Điền Mỹ
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2.2. Tổ 2:
Thời gian
Đơn vị
Ghi chú
Ngày
Buổi
Sáng
Hƣơng Trạch, Phúc Trạch
1
09/11/2021
Chiều
Hƣơng Liên, Hƣơng Lâm
Sáng
Hƣơng Trà, Hƣơng Xuân
2
10/11/2021
Chiều
Thị Trấn, Phú Phong
3
11/11/2021
Sáng
Hƣơng Đô, Lộc Yên
Trong quá trình thực hiện, nếu có sự điều chỉnh về thời gian, các Tổ thẩm
định sẽ có thông báo cụ thể.
2.3. Địa điểm làm việc: Trụ sở UBND các xã, thị trấn.
2.4. Thành phần làm việc của xã, thị trấn: Đại diện lãnh đạo Đảng ủy,
Chủ tịch UBND xã và các công chức chuyên môn liên quan.
3. Nội dung thẩm định:
- Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 của UBND các
xã, thị trấn trên cơ sở điểm của đơn vị tự chấm và điểm các nội dung phải thông
qua điều tra xã hội học theo quy định.
- UBND các xã, thị trấn cần chuẩn bị hồ sơ, tài liệu sau để phục vụ cho công
tác thẩm định, gồm:
+ Bảng tổng hợp tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần
theo quy định Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh
(Đã được UBND huyện gửi kèm theo Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày
19/10/2021 về việc triển khai xác định chỉ số CCHC năm 2021).
+ Tài liệu kiểm chứng, số liệu thống kê trên các lĩnh vực cải cách hành
chính đã đƣợc địa phƣơng ban hành hoặc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác
nhận để phục vụ cho việc tính điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần;
+ Đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng
hoặc tài liệu kiểm chứng chƣa thể hiện hết nội dung đánh giá, chấm điểm, UBND
xã, thị trấn phải có giải thích cụ thể về cách đánh giá, tính điểm.
+ Phối hợp với tổ thẩm định của huyện lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của
ngƣời dân, tổ chức theo danh sách đã đƣợc lập về mức độ phục vụ của Bộ phận
tiếp nhận và trả kết quả của xã, thị trấn.
Trên đây là lịch thẩm định xác định Chỉ số CCHC năm 2021, Hội đồng
thẩm định thông báo để UBND các xã, thị trấn biết, cùng phối hợp thực hiện./.
TT

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thành viên HĐTĐ theo QĐ số
11340/QĐ-UBND của UBND huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Lƣu: ĐTĐ, NV.

TM. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Trần Quốc Bảo

3
PHỤ LỤC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN ĐOÀN THẨM ĐỊNH
(Kèm theo Thông báo số 01/TB-ĐTĐ ngày 05 tháng 11 năm 2021)
STT
I

Thành viên Đoàn
thẩm định
Ông Trần Quốc Bảo,
Phó Chủ tịch UBND
huyện

II

Phòng Nội vụ

1

Ông Lê Hữu Đồng,
Trƣởng Phòng Nội vụ

2
3

4
III
1

2

IV
1

2
3

Bà Trần Thị Thùy,
Phó trƣởng phòng
Bà Trần Thị Thu,
Chuyên viên Phòng
Nội vụ, Thành viên
Ông Nguyễn Kim
Thanh, Chuyên viên
Phòng Nội vụ, Thành
viên

Nhiệm vụ cụ thể
- Phụ trách chung;
- Tham gia đoàn đánh giá, thẩm định tại các xã, thị trấn.

- Chịu trách nhiệm đánh giá, thẩm định và chấm
điểm đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần lĩnh
vực Chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải
cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ. Thực
hiện khảo sát, đo lƣờng sự hài lòng của cá nhân, tổ
chức đối với sự phục vụ của UBND các xã, thị trấn.
- Riêng ông Nguyễn Kim Thanh có trách nhiệm làm
Thƣ ký tổng hợp chung của Đoàn thẩm định.

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Ông Trần Tuấn Anh,
Chánh Văn phòng
HĐND&UBND, Tổ
phó

- Chịu trách nhiệm đánh giá, thẩm định và chấm
điểm đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần lĩnh
vực cải cách thủ tục hành chính; Áp dụng hệ thống
quản lý chất lƣợng ISO 9001; tiêu chí 1.8 và 1.9 (
trong Mục 1: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC).
Ông Trần Kim Dũng, Thực hiện khảo sát, đo lƣờng sự hài lòng của cá
Phó giám đốc Trung nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND các xã,
tâm HCC huyện, thị trấn.
- Riêng ông Trần Kim Dũng có trách nhiệm làm
Thành viên
Thƣ ký tổng hợp của Tổ thẩm định số 02.
Phòng Văn hóa – Thông tin; Trung tâm Văn hóa – Truyền thông
Ông Võ Văn Trình,
Trƣởng phòng Văn Chịu trách nhiệm đánh giá, thẩm định và chấm điểm
hóa – Thông tin, đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần lĩnh vực
Thành viên
xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính
Bà Trần Thị Minh quyền số; tiêu chí 1.6 ( trong Mục 1: Công tác chỉ
Nguyệt, Chuyên viên, đạo, điều hành CCHC) về công tác tuyên truyền
Thành viên
CCHC. Thực hiện khảo sát, đo lƣờng sự hài lòng
của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND
Bà Lê Thị Huệ, Phó các xã, thị trấn.
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V
1

2
VI
1

2

giám đốc Trung tâm
VHTT, Thành viên
Phòng Tư pháp
Bà Lê Thị Thanh
Chịu trách nhiệm đánh giá, thẩm định và chấm điểm
Huyền, Trƣởng phòng
đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần lĩnh vực cải
Tƣ pháp, Thành viên
cách thể chế. Thực hiện khảo sát, đo lƣờng sự hài
Ông Trần Văn Hƣơng, lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của
Phó Trƣởng phòng, UBND các xã, thị trấn.
Thành viên
Phòng Tài chính – Kế hoạch
Ông Đặng Tuấn Anh,
Trƣởng phòng TCKH,
Thành viên
Bà Trần Thị Hƣơng
Trà,
Phó
Trƣởng
phòng TCKH, Thành
viên

Chịu trách nhiệm đánh giá, thẩm định và chấm điểm
đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần lĩnh vực cải
cách tài chính công; tác động của CCHC đến sự
phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng. Thực
hiện khảo sát, đo lƣờng sự hài lòng của cá nhân, tổ
chức đối với sự phục vụ của UBND các xã, thị trấn.

