
ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            
HUYỆN DẦU TIẾNG                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

   Số         /QĐ-UBND          Dầu Tiếng, ngày        tháng    năm 2019 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn thành viên Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng thẩm định,  
đánh giá Chỉ số cải cách hành chính huyện Dầu Tiếng 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính 

phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-

2020; 

 Căn cứ Quyết định số 2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Đề án sửa đổi, bổ sung Chỉ số cải 

cách hành chính của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, th ị xã, thành p hố và 

UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương; 

Căn cứ Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 về việc kiện toàn 

thành viên Hội đồng thẩm định, đánh giá Chỉ số cải cách hành chính huyện Dầu 

Tiếng. 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 120/TTr-PNV ngày 03    

tháng 9 năm 2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Kiện toàn thành viên Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng Thẩm định, 

đánh giá Chỉ số cải cách hành chính huyện Dầu Tiếng (sau đây gọi tắt  là Tổ  Thư 

ký), gồm các ông, bà giữ chức danh sau đây: 

 1. Bà Trần Thị Luận, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện - Tổ Trưởng; 

 2. Ông Lê Huy Bằng, chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND - Tổ Phó; 

 Tổ viên Tổ Thư ký gồm các ông (bà) là chuyên viên phụ trách công tác cải 

cách hành chính tại các cơ quan sau: 

1. Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện (làm việc tại Bộ phận Một  

cửa huyện); 

 2. Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

3. Chuyên viên Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện; 

4. Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện; 



5. Chuyên viên Phòng  Nội vụ huyện. 

 Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ Thư ký: 

 1. Giúp Hội đồng Thẩm định thực hiện công tác đánh giá Chỉ số cải cách 

hành chính của cấp huyện hàng năm.  

2. Giúp Hội đồng Thẩm định, đánh giá Chỉ số cải cách hành chính của các 

cơ quan hành chính huyện và thẩm định kết quả tự đánh giá Chỉ số  cải cách hành 

chính của UBND các xã, thị trấn. 

 3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng thẩm định phân công. 

Điều 3. Các ông, bà là thành viên Tổ Thư ký làm việc theo chế độ kiêm 

nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Tổ Trưởng phân công. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan có 

liên quan và các thành viên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 Quyết định này thay thế Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 về 

việc thành lập Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng thẩm định đánh giá Chỉ số  cải cách 

hành chính huyện Dầu Tiếng. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận :                      CHỦ TỊCH         
- TT.HU; TT.HĐND; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan hành chính huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Như Điều 4; 

- LĐ VP, CV; 

- Lưu VP.          

 

 

 


