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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá 

kết quả cải cách hành chính 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
        Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

                  Căn cứ Quyết định số 1898/ QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2012 của 
UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả 
kết quả cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

       Căn cứ Quyết định số 1346/ QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2015 của 
UBND thành phố Đà Nẵng về việc thay thế Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết 
quả kết quả cải cách hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 7316/ QĐ-UBND 
ngày 22 tháng 10 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng  ;

       Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 
129/TTr-SNV ngày 18 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:
        
               Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả cải cách hành 
chính (sau đây viết tắt là Hội đồng thẩm định) gồm các thành viên sau:

1. Chủ tịch Hội đồng : Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.
2. Phó Chủ tịch Hội đồng : Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng.
3. Các Uỷ viên Hội đồng : 
- Phó Giám đốc phụ trách công tác cải cách hành chính của Sở Nội vụ thành 

phố Đà Nẵng;
- Đại diện Lãnh đạo Thanh tra thành phố Đà Nẵng;
- Đại diện Lãnh đạo Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng;
- Đại diện Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng;
- Đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng;
- Đại diện Lãnh đạo Sở  Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng;



- Đại diện Lãnh đạo UBND một quận, huyện (luân phiên mỗi nặm một 
quận, huyện)

- Trưởng phòng Phòng cải cách hành chính, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng : 
Uỷ viên, Thư ký Hội đồng.

 Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thẩm định

1. Nhiệm vụ
         
        a) Tổ chức kiểm tra, thẩm định kết quả tự đánh giá của các cơ quan, đơn vị trên 
địa bàn thành phố về thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm theo số 1898/ 
QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy 
định về việc theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả kết quả cải cách hành chính của các 
cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 1346/ QĐ-UBND ngày 
09 tháng 3 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thay thế Bộ chỉ số theo 
dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả kết quả cải cách hành chính ban hành kèm theo Quyết 
định số 7316/ QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng.

         b) Báo cáo tình hình triển khai, kết quả thẩm định, phân tích kết quả cải cách 
hành chính của các cơ quan, đơn vị.
         c) Đề xuất với Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng việc xếp hạng kết quả cải 
cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; tổ chức công 
bố kết quả đánh giá, xếp hạng sau khi  Chủ tịch UBND thành phố đã có ý kiến phê 
duyệt

          2. Quyền hạn

          a) Khi thực hiện nhiệm vụ, Hội đồng thẩm định có quyền yêu cầu các cơ quan, 
đơn vị liên quan bố trí thời gian, phân công công chức tham gia và cung cấp thông tin 
phục vụ công tác thẩm định, đánh giá.

          b) Giao Giám đốc Sở Nội vụ quyết định thành lập Bộ phận giúp việc để hỗ trợ 
Hội đồng thẩm định thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

          c) Chủ tịch Hội đồng thẩm định uỷ quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định 
tổ chức triển khai các nhiệm vụ, điều hành các cuộc họp của Hội đồng thẩm định 

           Điều 3. 

            1.Các cơ quan có thành viên tham gia Hội đồng có trách nhiệm gửi danh sách 
cử người tham gia về Sở Nội vụ để mời họp, phân công thực hiện nhiệm vụ theo quy 
định.

            2. Sở Nội vụ đảm bảo các điều kiện để Hội đồng thực hiện nhiệm vụ.



            3.  Hội đồng thẩm định sử dụng con dấu của Sở Nội vụ để xử lý các nội dung 
liên quan đến công tác thẩm định, đánh giá kết quả cải cáh hành chính.

            4.  Hội đồng thẩm định và Bộ phận giúp việc được cấp kinh phí hoạt động từ 
nguồn ngân sách của thành phố.

           Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.Hội đồng thẩm định, đánh giá 
kết quả cải cách hành chính tự giải thể khi hết nhiệm vụ.

            Điều 5. Các thành viên của Hội đồng thẩm định, Chánh Văn phòng UBND 
thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Sở  Nội vụ,Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị  có liên quan 
chịu trách nhiệm  thi hành Quyết định này./.

                     CHỦ TỊCH
                       Huỳnh Đức Thơ


