UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN A LƯỚI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1801 /QĐ-UBND

A Lưới, ngày 10 tháng 12 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt
động hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính
phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện,
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2005 của
Thủ tướng Chính phủ Quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch
vụ công lập;
Căn cứ Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2018 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng
hoạt động hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố và các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 52/2015/QÐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ
máy, biên chế và cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định việc đánh giá, xếp loại chất lượng
hoạt động hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện gồm
các ông, bà có tên sau:
1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng.
2. Ông Hồ Hải Dương, Trưởng phòng Nội vụ - Phó Chủ tịch thường trực.
3. Ông Lê Trung Hiếu, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban
nhân dân huyện - Phó Chủ tịch.
4. Các thành viên:
a) Mời Ông Lê Tiên Sáu, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy;
b) Mời Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện;
c) Mời Ông Nguyễn Văn Hiển, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện;
d) Ông Hồ Mạnh Giang, Phó Trưởng phòng Nội vụ;
đ) Ông Hồ Văn Mạch, Phó Trưởng phòng Nội vụ;

e) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Hiệu
trưởng các trường học trực thuộc UBND huyện.
5. Thư ký Hội đồng:
a) Ông Nguyễn Tuấn, Chuyên viên Phòng Nội vụ, theo dõi hoạt động các cơ
quan, đơn vị cấp huyện;
b) Ông Trần Ngọc Thăng, Chuyên viên Phòng Nội vụ, theo dõi hoạt động
cấp xã;
c) Bà Trần Thị Như Ý, Chuyên viên Phòng Nội vụ, theo dõi hoạt động
ngành Giáo dục.
Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định:
Thẩm định việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; chấm điểm, đánh giá, xếp
loại của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tham mưu Chủ tịch UBND huyện công
bố việc xếp hạng của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, điểm tự chấm hoạt động của
UBND huyện theo quy định; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện,
Trưởng phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND
các xã và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như Điều 4;
- Sở Nội vụ tỉnh TT Huế;
- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Lưu VT, TH, NV 02b.
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