
UBND THÀNH PHỐ CAM RANH       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               

HỘI ĐỒNG TĐĐG CCHC                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Số:              /HĐTĐĐG                  Cam Ranh, ngày        tháng 11 năm 2018 
V/v phân công nhiệm vụ Tổ giúp  

 việc Hội đồng thẩm định đánh  

    giá kết quả CCHC định kỳ  

 

 

            Kính gửi: Thành viên Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá xếp hạng CCHC. 

 
  

Căn cứ Quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác 

CCHC các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số1675/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND thành 

phố về việc kiện toàn Hội đồng và Tổ giúp việc thẩm định đánh giá, xếp hạng kết 

quả thực hiện công tác cải cách hành chính thành phố; 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, Tổ trưởng Tổ giúp việc Hội 

đồng thẩm định, đánh giá xếp hạng kết quả thực hiện công tác CCHC cụ thể như 

sau:  

 I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN TỔ GIÚP VIỆC 

1. Bà Phạm Thị Ngọc Ánh, Phó Trưởng phòng Nội vụ - Tổ trưởng 

Thực hiện theo dõi chỉ đạo chung về công tác giúp Hội đồng thẩm định  

thẩm định kết quả đánh giá xếp hạng kết quả thực hiện công tác CCHC đối với các 

cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã phường. 

Chịu trách nhiệm báo cáo Hội đồng kết quả thẩm định, đánh giá tình hình 

thực hiện công tác CCHC năm 2018. 

2. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Cán sự phòng Nội vụ, Thành viên 

- Chịu trách nhiệm đánh giá, thẩm định điểm tự ch m của các cơ quan, đơn 

vị đối với công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính  phần I  và các tiêu chí 

cải cách tổ chức bộ máy (phần II). 

- Thực hiện tổng hợp điểm thẩm định cải cách hành chính đối với UBND 

các xã, phường. 

- Có trách nhiệm tổng hợp chung kết quả thẩm định của các cơ quan, đơn vị; và 

điểm đánh giá xếp hạng của thành phố. 

3. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Trưởng phòng Tư pháp- Thành viên 

- Chịu trách nhiệm đánh giá và thẩm định điểm tự ch m của các cơ quan, 

đơn vị đối với các tiêu chí về cải cách thể chế phần II. 

4. Ông Trương Trọng Trí, Chuyên viên phòng Nội vụ - Thành viên 



- Chịu trách nhiệm đánh giá và thẩm định điểm tự ch m của các cơ quan, 

đơn vị đối với các tiêu chí về cải cách tổ chức bộ máy các đơn vị c p xã,  ây dựng 

và nâng cao ch t  ượng đội ng  cán bộ, công chức c p xã  phần II .  

5. Bà Nguyễn Thị Vân, Chuyên viên phòng Nội vụ, Thành viên 

- Chịu trách nhiệm đánh giá và thẩm định điểm tự ch m của các cơ quan, 

đơn vị đối với các tiêu chí về  ây dựng và nâng cao ch t  ượng đội ng  cán bộ, 

công chức, viên chức phần II; tiêu chí sử dụng biên chế phần II. 

- Thực hiện tổng hợp điểm thẩm định cải cách hành chính đối với các 

phòng ban chuyên môn. 

6. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Cán sự phòng Nội vụ- Thành viên 

 Thực hiện tổng hợp điểm thẩm định cải cách hành chính đối với các đơn vị 

sự nghiệp. 

7. Bà Nguyễn Lê Nga, Chuyên viên phòng Tài chính- Kế hoạch,Thành viên 

Chịu trách nhiệm đánh giá và thẩm định điểm tự ch m của các cơ quan, 

đơn vị đối với các tiêu chí Cải cách tài chính công  phần II).  

8. Ông Trần Kiêm Hoàng, Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin, 

Thành viên 

Chịu trách nhiệm đánh giá thẩm định điểm tự ch m của các cơ quan, đơn vị 

đối với tiêu chí công nghệ thông tin  phần II). 

9. Bà Dương Võ Thị Duyên, Nhân viên Văn phòng HĐND&UBND thành phố, 

Thành viên 

Chịu trách nhiệm thẩm định tiêu chí cải cách TTHC; thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa  iên thông  phần II ; tiêu chí áp dụng hệ thống quản    ch t  ượng 

theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008  tiêu chí 7.2, phần II); tiêu chí thực hiện các nhiệm 

vụ UBND tỉnh giao  tiêu chí 6 phần I . 

Các thành viên trong tổ căn cứ nội dung được phân công, thẩm định Mục 

điểm thưởng và xác định các nội dung bị tr  điểm của các cơ quan, đơn vị. 

Lưu ý: Việc thẩm định điểm của thành viên tăng hoặc giảm so với điểm tự 

ch m của các đơn vị, phải nêu rõ    do để Tổ trưởng tổng hợp báo cáo Hội đồng. 

II. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA TỔ GIÚP VIỆC 

-Tổ giúp việc sẽ thực hiện thẩm định đánh giá kết quả thực hiện công tác 

CCHC của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường thời gian t  ngày 21-

27/11/2018.   

-Địa điểm  àm việc: Phòng Nội vụ thành phố. 

Ngày 21/11/2018: Tổ có thông báo việc nhận hồ sơ của các đơn vị. 

T  ngày 21-27: Tổ thực hiện thẩm định điểm tự ch m kết quả thực hiện 

công tác CCHC của các đơn vị và có thông báo kết quả sơ bộ vào ngày 

27/11/2018. 



T  ngày 28-29/11/2018: Các cơ quan, đơn vị xem xét kết quả thẩm định sơ 

bộ của tổ giúp việc có   kiến về kết quả thẩm định sơ bộ. 

- Ngày 30-31/11/2018: Tổ giúp việc họp thống nh t kết quả thẩm định chuẩn 

bị nội dung họp Hội đồng đánh giá.  

- Ngày 05/12/2018: Họp Hội đồng thẩm định đánh giá kết quả CCHC năm 

2018. 

- Ngày 12/12/2018: Tổng hợp trình UBND thành phố các nội dung  iên quan 

đến thẩm định kết quả CCHC báo cáo tỉnh. 

- Ngoài ra theo nhiệm vụ phân công: bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Cán sự 

phòng Nội vụ tổng hợp bảng ch m điểm trên các tiêu chí thực hiện công tác CCHC 

của thành phố t  các cơ quan, đơn vị gửi về phòng Nội vụ ngày 20/11 và nội dung 

này c ng được họp thông qua tại các cuộc họp của Tổ giúp việc, Hội đồng thẩm 

định và trình UBND thành phố. 

Trên đây nội dung phân công nhiệm vụ và thời gian triển khai  àm việc của 

Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá xếp hạng CCHC, đề nghị các thành viên nghiêm 

túc triển khai thực hiện./.   

Nơi nhận:                                                           KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

- Thành viên Hội đồng thẩm định CCHC;                          PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

- Thành viên Tổ giúp việc HĐ thẩm định CCHC;  

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

                                                                                 Nguyễn Văn Khanh 
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