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QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Tổ Giúp việc Hội đồng thẩm định đánh giá, xác định Chỉ số cải
cách hành chính các cơ quan chuyên môn, UBND các phường xã và tư ̣ đánh
giá kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân
thành phố Lạng Sơn năm 2020
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 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 Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về ban hành quy định xác định Chỉ số cải cách hành
chính các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn;
Căn cứ Quyết định số 2983/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân thành phố Lạng Sơn về việc thành lập Hội đồng thẩm định đánh
giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính các cơ quan chuyên môn, UBND các
phường, xã và tự đánh giá kết quả xác định Chỉ số CCHC của Ủy ban nhân dân
thành phố Lạng Sơn năm 2020;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ thành phố.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ Giúp việc Hội đồng thẩm định đánh giá, xác định
Chỉ số CCHC các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, xã và tự đánh giá
kết quả xác định Chỉ số CCHC của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn năm
2020 gồm các thành viên sau:
1. Bà Lê Thị Trân Phương, Phó Trưởng Phòng Nội vụ thành phố, Tổ trưởng;
2. Bà Lăng Thị Trịnh, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành
phố, Tổ phó;
3. Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Chánh Thanh tra thành phố, thành viên;
4. Bà Lương Thị Mỹ Dung, Phó Trưởng Phòng Tư pháp thành phố, thành viên;
5. Ông Nguyễn Đình Toàn, Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch
thành phố, thành viên;

2
6. Ông Bùi Ngọc Đức, Phó Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố,
thành viên;
7. Bà Phạm Thị Thuận, Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thành
phố, thành viên;
8. Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành
phố, thành viên;
9. Bà Nông Thị Hoa, Công chức Phòng Kinh tế thành phố, thành viên;
10. Bà Trịnh Thị Phương Thảo, Công chức phòng Nội vụ thành phố, thành viên;
11. Bà Chúc Ngọc Huyền, Công chức phòng Nội vụ thành phố, thành viên
kiêm thư ký.
Điều 2. Tổ Giúp việc Hội đồng thẩm định đánh giá, xác định Chỉ số
CCHC các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, xã và tự đánh giá kết quả
xác định Chỉ số CCHC của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn năm 2020 có
nhiệm vụ giúp Hội đồng thẩm định của UBND thành phố các nội dung cụ thể
như sau:
1.Tiếp nhận hồ sơ tự đánh giá và tự chấm điểm kết quả thực hiện
nhiệm vụ CCHC của các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, xã và
của UBND thành phố theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định
trong Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC năm 2020.
2. Họp và tiến hành tổng hợp, đối chiếu tài liệu kiểm chứng với kết quả tự
chấm điểm của các cơ quan chuyên môn, UBND phường, xã và của UBND
thành phố năm 2020; báo cáo Hội đồng thẩm định đánh giá kế t quả thực hiện
nhiệm vụ cải cách hành chính thành phố.
3. Hoàn chỉnh hồ sơ tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ
CCHC của UBND thành phố năm 2020 theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần
được quy định trong Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC của tỉnh trình UBND
tỉnh (qua Sở Nội vụ) đúng thời gian quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Thủ trưởng các cơ quan có
liên quan, Chủ tịch UBND các phường, xã và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Thành uỷ (b/c);
- TT HĐND TP;
- CT, PCT UBNDTP;
- Phòng Nội vụ TP (3b);
- Trang TT Điện tử TP;
- Lưu: VT.
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