
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /QĐ-UBND Trùng Khánh, ngày       tháng 12 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng, Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng đánh giá, 

xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các xã, 

thị trấn trên địa bàn huyện Trùng Khánh 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

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 4996/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện Trùng Khánh về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả 

cải cách hành chính của các các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trùng Khánh; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng, Tổ thư ký giúp việc Hội đồng đánh giá, xác 

định Chỉ số cải cách hành chính của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trùng 

Khánh gồm các cá nhân sau: 

1. Hội đồng đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính của các xã, thị 

trấn trên địa bàn huyện Trùng Khánh: 

- Ông Nông Văn Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Chủ tịch Hội đồng; 

- Bà Ngô Thị Bình, Trưởng phòng Nội vụ - Phó Chủ tịch Hội đồng; 

- Ông Đinh Mạnh Thắng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch - Ủy 

viên; 

- Ông Triệu Xuân Trình, Trưởng phòng Tư pháp - Ủy viên; 

- Ông Hoàng Văn Đông, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện - Ủy 

viên; 

- Ông Bế Hải Long, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin - Ủy viên. 

2. Tổ thư ký giúp việc Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành 

chính của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trùng Khánh: 

- Bà Hoàng Thị Lập, Phó trưởng phòng Nội vụ - Tổ trưởng; 
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- Bà Bế Thị Lê, Chuyên viên Phòng Nội vụ - Tổ phó; 

- Ông Tạ Việt Hùng, Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND -Thành 

viên; 

- Bà Phạm Thị Hồ Điệp, Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin - Thành 

viên; 

- Bà Nguyễn Tuệ Linh, Công chức biệt pháp Phòng Tư pháp - Thành viên; 

- Bà Lục Thị Thu, Công chức biệt phái Phòng Tài chính - Kế hoạch - 

Thành viên; 

- Bà Sầm Thị Hồng Sen, Viên chức Trung tâm Văn hóa và Truyền thông - 

Thành viên. 

Điều 2. Hội đồng, Tổ Thư thư ký giúp việc Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ 

số cải cách hành chính có nhiệm vụ: 

1. Nhiệm vụ của Hội đồng:  

- Căn cứ các tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính đã được ban 

hành, tổ chức xem xét, thẩm định, phúc tra (nếu cần thiết), đánh giá và xác định 

Chỉ số cải cách hành chính của các xã, thị trấn năm 2022; 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định công bố Chỉ số 

cải cách hành chính năm 2022 của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

2. Nhiệm vụ của Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng: 

- Theo dõi, tổng hợp kết quả tự đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành 

chính các xã, thị trấn; 

- Căn cứ các tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính đã được Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành, giúp Hội đồng tổ chức xem xét, thẩm định, phúc tra (nếu 

cần thiết), đánh giá và xác định Chỉ số cải cách hành chính của các xã, thị trấn; 

- Giúp Hội đồng tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết 

định công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các xã, thị trấn trên địa 

bàn huyện. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, 

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: 

- Như Điều 3; 
- Sở Nội vụ Cao Bằng; 

- TT HU, TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các CQCM, ĐVSN thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV. 

 
CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

 

Nông Văn Bộ 
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