
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN CHÂU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1584/QĐ-UBND Yên Châu, ngày 26 tháng 11 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá Chỉ số Cải cách hành 

chính cấp xã; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn năm 2021 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương sửa đổi, bổ sung ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy 

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

phố thuộc tỉnh; Nghị định 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa 

đổi bổ sung một số Điều của Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ 

chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải 

cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 385/TTr-PNV ngày 

25/11/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá Chỉ số Cải cách hành 

chính cấp xã; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn năm 2021 gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông Vì Văn Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện: Tổ trưởng; 

2. Bà Phạm Đức Long - Trưởng phòng Nội vụ: Tổ phó; 

3. Thành viên: 

- Bà Vì Thị Vinh - Trưởng phòng Tư pháp; 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=181/2005/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


- Bà Phạm Hồng Hải - Phó Trưởng phòng Nội vụ 

- Bà Vũ Thị Hải - Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

- Ông Quàng Văn Cường - Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Ông Trần Oanh - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Ông Phạm Văn Tuân - Phó Chánh Thanh tra huyện; 

- Bà Nguyễn Hồng Thúy - Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Bà Hoàng Thị Hằng - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

4. Thư ký:  

- Bà Hà Ngọc Ánh - Chuyên viên phòng Nội vụ; 

- Bà Nguyễn Thu Quỳnh - Chuyên viên phòng Nội vụ. 

Điều 2. Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá có trách nhiệm thẩm định, rà soát 

báo cáo Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn; mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, đối chiếu với các 

tiêu chí đánh giá quy định tại Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 

của UBND huyện; Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của UBND 

huyện Yên Châu ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải 

cách hành chính hàng năm của Ủy ban nhân các xã, thị trấn. 

Tổ giúp việc hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi 

hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Tổ trưởng phân 

công. Mọi chế độ thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước (nếu có). 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: 

Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch; 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./. 

Nơi nhận:  

- Thường trực huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Các phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Như Điều 3 (t/h); 

- Lưu: VT,NV, Hòa 05b. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lù Văn Cường 
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