
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-UBND Kon Rẫy, ngày        tháng      năm 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Hội đồng thẩm định cấp huyện về đánh giá, xếp loại  

chính quyền địa phương ở cấp xã hằng năm trên địa bàn huyện 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KON RẪY 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND 

tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ 

máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND 

tỉnh về ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại chính quyền địa 

phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

 Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ (tại Tờ trình số 154/TTr-PNV 

ngày 03/12/2021). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định cấp huyện về đánh giá, xếp loại 

chính quyền địa phương ở cấp xã hằng năm trên địa bàn huyện Kon Rẫy (sau 

đây gọi tắt là Hội đồng), thành phần như sau: 

1. Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch UBND huyện. 

2. Thư ký Hội đồng: Trưởng phòng Nội vụ huyện. 

3. Thành viên Hội đồng: 

- Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Trưởng Công an huyện; 

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện; 

- UBND huyện mời đại diện các tổ chức sau tham gia làm thành viên Hội 

đồng: Thường trực Huyện uỷ; Thường trực HĐND huyện; Ban Thường trực 

UBMTTQVN huyện; Hội Nông dân huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, Hội 

Liên hiệp Phụ nữ huyện, Huyện đoàn và Liên đoàn lao động huyện. 
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Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng  

1. Hội đồng có trách nhiệm tổ chức thẩm định về kết quả tự đánh giá, xếp 

loại chính quyền địa phương ở cấp xã hằng năm của UBND các xã, thị trấn theo 

các tiêu chuẩn được quy định tại Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 

14/12/2020 của UBND tỉnh và đề nghị UBND huyện ban hành Quyết định đánh 

giá, xếp loại đối với chính quyền địa phương ở cấp xã trên địa bàn huyện. 

2. Hội đồng có quyền yêu cầu UBND các xã, thị trấn cung cấp các tài liệu 

có liên quan và tổ chức kiểm tra thực tế (nếu cần thiết) để phục vụ công tác 

thẩm định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng Phòng Nội 

vụ huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan và các thành viên Hội đồng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
- Như Điều 3;                                      

- Đ/c CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

    Võ Văn Lương 
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