
UBND HUYỆN TỨ KỲ
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

CHẤM ĐIỂM CHỈ SỐ CCHC CẤP XÃ

Số:          /HĐTĐ-NV
V/v phân công nhiệm vụ của Hội đồng

 thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm 
chỉ số CCHC cấp xã

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tứ Kỳ, ngày        tháng 01 năm 2023

            Kính gửi:    
 - Thành viên HĐTĐ chấm điểm chỉ số CCHC cấp xã;

                      

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Căn cứ Quyết định số 3395/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Hải Dương về ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số Cải 
cách hành chính của Uỷ ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương, giai đoạn 
2022-2030; Công văn số 1227/SNV-CCHC ngày 02/10/2019 của Sở Nội vụ 
tỉnh Hải Dương về việc hướng dẫn đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành 
chính của UBND cấp xã và triển khai công tác điều tra XHH trên địa bàn cấp 
xã hàng năm; Quyết định số 4456/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND 
huyện Tứ Kỳ về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm 
điểm CCHC của UBND các xã, thị trấn;

Hội đồng thẩm định chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính cấp xã (sau 
đây gọi chung là Hội đồng thẩm định) phân công nhiệm vụ cho các thành viên 
Hội đồng thẩm định và quy định thời gian thẩm định điểm tự chấm Chỉ số 
CCHC của các xã, thị trấn như sau:

1. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng thẩm định
Hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính 

của UBND các xã, thị trấn phân công nhiệm vụ cho các thành viên chịu trách 
nhiệm thẩm định các lĩnh vực, cụ thể như sau:

1.1. Bà Vũ Thị Hà, Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng thẩm 
định: Chịu trách nhiệm chung về công tác thẩm định của Hội đồng thẩm định; 
phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng thẩm định; là 
người thẩm định cuối cùng khi có điểm tự chấm của UBND các xã, thị trấn và 
điểm thẩm định của các thành viên Hội đồng thẩm định; trình cấp có thẩm 
quyền ban hành Quyết định và công bố Chỉ số đánh giá CCHC năm 2022 của 
các xã, thị trấn; giải quyết kiến nghị liên quan đến việc thẩm định kết quả tự 
đánh giá, chấm điểm CCHC của UBND các xã, thị trấn.



1.2. Ông Dương Hà Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Chủ tịch Hội 
đồng thẩm định có trách nhiệm: Tổng hợp kết quả thẩm định của các thành viên 
Hội đồng thẩm định, báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định để trình cấp có thẩm 
quyền ban hành Quyết định và công bố Chỉ số đánh giá CCHC năm 2022 của 
các xã, thị trấn.

1.3. Ông Nguyễn Thành Tuy, Trưởng phòng Nội vụ huyện - Thành viên 
Hội đồng thẩm định có trách nhiệm: Thẩm định kết quả tự chấm điểm của 
UBND các xã, thị trấn thuộc các tiêu chí 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 thuộc lĩnh vực 1 
phần I; lĩnh vực 4 phần I; lĩnh vực 5 phần I; tiêu chí 2.2, 2.3 thuộc lĩnh vực 2, 
phần II; lĩnh vực 3 phần II (ban hành kèm theo Quyết định số 3395/QĐ-
UBND ngày 15/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh).

1.4. Ông Vũ Minh Thành, Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện - 
Thành viên Hội đồng thẩm định có trách nhiệm: Đánh giá chấm điểm tiêu chí 1.6, 
1.7 thuộc lĩnh vực 1, phần I; thẩm định lĩnh vực 3 phần I;  (ban hành kèm theo 
Quyết định số 3395/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh).

1.5. Ông Nguyễn Minh Quang, Trưởng phòng Tư pháp huyện - Thành 
viên Hội đồng thẩm định có trách nhiệm: Thẩm định lĩnh vực 2 phần I; tiêu chí 
2.1 thuộc lĩnh vực 2, phần II (ban hành kèm theo Quyết định số 3395/QĐ-
UBND ngày 15/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh).

1.6. Ông Trương Ngọc Thành, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 
- Thành viên Hội đồng thẩm định có trách nhiệm: Thẩm định lĩnh vực 6 phần I; 
lĩnh vực 1 phần II; tiêu chí 2.4 thuộc lĩnh vực 2, phần II  (ban hành kèm theo 
Quyết định số 3395/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh).

1.7. Bà Trương Thị Toan, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện - 
Thành viên Hội đồng thẩm định có trách nhiệm: Thẩm định lĩnh vực 7 phần I ; 
tiêu chí 2.5 thuộc lĩnh vực 2, phần II (ban hành kèm theo Quyết định số 
3395/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh).

1.8. Bà Phạm Thị Hoa, Chuyên viên phòng Nội vụ huyện - Thành viên kiêm 
Thư ký Hội đồng thẩm định có trách nhiệm: Theo dõi, đôn đốc các xã, thị trấn 
đăng tải tài liệu kiểm chứng lên phần mềm Chấm điểm xác định Chỉ số CCHC; 
tổng hợp, báo cáo kết quả tự chấm điểm của các xã, thị trấn với Hội đồng thẩm 
định; tham mưu các văn bản, tài liệu cần thiết có liên quan tới việc thẩm định 
chấm điểm Chỉ số CCHC các xã, thị trấn phục vụ Hội đồng thẩm định.

2. Thời gian đăng tải tài liệu kiểm chứng của các xã, thị trấn và thẩm 
định của Hội đồng thẩm định

Thời gian Nội dung công việc

Từ ngày 03/01 đến
ngày 10/01/2023

UBND các xã, thị trấn đăng tải tài liệu kiểm 
chứng lên phần mềm Chấm điểm, xác định Chỉ 
số CCHC cấp xã.

Từ ngày 31/01 đến Thành viên Hội đồng thẩm định điểm tự chấm 



ngày 10/02/2023 của các xã, thị trấn theo nội dung phân công 
nhiệm vụ như trên đảm bảo đúng thời gian quy 
định.

Ngày 11/02/2023
Các thành viên Hội đồng thẩm định thống kê tài 
liệu kiểm chứng của các xã, thị trấn còn thiếu 
gửi về phòng Nội vụ để tổng hợp.

Từ ngày 12/02 đến
ngày 17/02/2023

Phòng Nội vụ tổng hợp kết quả và xây dựng báo 
cáo kết quả chấm điểm với Hội đồng đánh giá, 
xác định Chỉ số CCHC huyện.

Trên đây là phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng đánh giá, xác 
định Chỉ số CCHC các xã, thị trấn và quy định thời gian thẩm định điểm tự 
chấm Chỉ số CCHC của các xã, thị trấn. Đề nghị thành viên Hội đồng thẩm định 
và các xã, thị trấn căn cứ tổ chức thực hiện. 

* Lưu ý: Cổng thông tin truy cập phần mềm Chấm điểm, xác định Chỉ số 
CCHC được đưa tại địa chỉ: http://haiduong.cchc.com.vn/eParindexHD/login/index. 

- Các user và password của các phòng chuyên môn đã được cung cấp năm 2022.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- Lưu: VT, NV.

TM. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
CHỦ TỊCH 

 
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vũ Thị Hà

http://haiduong.cchc.com.vn/eParindexHD/login/index
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