
UY BAN NHAN DAN 
HUYN OAK GLONG 

CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tur do — Hnh phüc 

sofa/I  /QD-UBND Dck Glong, ngayJflháng 11 nám 2021 

QUYET D4NH 
Vê vic thành IIp To tty dánh giá, chm diem và xêp Ioi chi so 

cãi cách hank chInh huyn Oak Glong nàm 2021 

CHU TCII UY BAN NHAN DAN IIUYN 

Can ct Lut T ch&c chInh quyn djaphwang ngày 19/6/2015, 
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Can cw Lugt su'a doi, ho sung mQt so dieu cua Lut To chinh chinh phu va 

Lut to chi'c ChInh quyên dla phwo'ng ngày 22/11/2019; 

Can th QuyJt djnh s 1474/QD-UBND ngày 05/10/2020 cza UBND tinh 

Dàk NOng ye vic ban hành Quy djnh dánh giá, xác djnh Clii sO cái each hành 

chInh trên dja bàn tinh Dák NOng; 

Can th Cong van s 1680/SN V-CHC ngày 15/11/2021 cña SO' Ni vy 

tinh DOk NOng ye vic hw&ng dan tt dánh giá, chám diem, xác djnh Ghi sO cal 

cách hành chInh nám 2021; 

Xét d nghj cüa phông N3i vy huyn Dk Glong, 

QUYET D!NH: 
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Dieu 1. Thanh I.p To tr danh gia, cham diem va xep 1oi chi so cai cach 
hành chInh huyn Dãk Glong nãm 2021, gôm các ông (bà) sau day: 

1. T trtr&ng: Ong Doàn Van Phuong - Phó Chü tjch UBND huyn. 

2. Các thành viên: 

- Ong Nguyn Drc Hài - Chánh Van phông I-IDND và UBND huyn; 

- Ong Trn Quc Hin - Truông Phông Ni vçi; 

- Ba Nguyn Thj Hng - Phó Tru'âng Phàng Ti.r pháp; 

- Ong Nguyn Hng Thanh - Trithng phàng Van hóa và Thông tin. ,  

3. Thu k: Ong Tr.n Duy Di - Chuyên viên Phông Ni vii. 
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Oieu 2. Chuc nang, nhim v11, quyen hn cua To tir danh gla, cham diem 

Va xêp 1oi kêt qua thrc hin cong tác câi cách hành chInh cüa UBND huyn 

Däk Glong: 
1. T tr dánh giá, ch.m dim và xp 1oi kt qua thrc hin cong tác câi 

cách hành chInh cüa UBND huyn Däk Glong can cir theo quy djnh t?i Quyêt 
djnh so 1474/QD-UBND ngày 05/10/2020 cüa UBND tinh Däk Nông ye vic 



CHU TICH 

Trin Nam Thuãn 

No'i nI:ln: 
- Nhu Diêu 3; 
- S&Ni viii; 
-TT.Huynu'; 
- TT. HDND huyn; 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- Luu: VT. 
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ban hành Quy djnh dánh giá, xác dlnh Chi s cài each hành chInh trên dja bàn 

tinh Dàk Nông. 

2. Trong qua trInh ho.t dng, T tir dánh giá, chm dim và xp loai k& 
qua thirc hin cong tác câi each hành chInh cüa UBND huyn Däk Glong duqc 
sir diing con dâu cüa UBND huyn dê ban hành van bàn. 

3. Các thành viên T tr dánh giá, chm dim và xp 1o.i kt qua thirc hin 
cong tác cài each hành chInh cüa UBND huyn Dàk Glong chju trách nhim 

thrc hin các nhim vii do To trithng phân cong va dtrçic trung ding cong chüc 

phv trách các linh vrc Co lien quan cüa dan vj dê giüp vic cho To tir dánh giá, 
châm diem và xep loai kêt qua thirc hin cong tác cài cách hành chInh cüa 
UBND huyn Däk Glong. 

Diu 3. Quy& djnh có hiu lirc k tr ngày k. 

Chánh Van phOng HDND và UBND huyn, Truàng phOng Ni v, Thu 
truâng các cci quan, dan v lien quan Va các thành viên t.i Diêu 1 chju trách 

nhim thi hành Quyêt djnh nàyi. 
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