ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

__________________

__________________________________________________________

Số: 188 /QĐ-UBND-TL

Đồng Tháp, ngày 11tháng 10năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ Thẩm định, đánh giá kết quả tự chấm điểm công tác
dân vận chính quyền của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị
sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
_____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng
Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính
nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới;
Căn cứ Quyết định số 762-QĐ/TU ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống
chính trị tỉnh Đồng Tháp;
Căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại
công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp
công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 2222/SNV-CCCQ
ngày 30 tháng 9 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập Tổ Thẩm định, đánh giá kết quả tự chấm điểm công tác
dân vận chính quyền của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp
công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, gồm các thành viên sau:
1. Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Tổ trưởng.
2. Đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành viên.
3. Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Thành viên.
4. Đại diện lãnh đạo Thanh tra Tỉnh, Thành viên.
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5. Mời đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, tham gia Thành viên.
6. Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, tham
gia Thành viên.
Điều 2. Giao Sở Nội vụ lập danh sách cụ thể các thành viên tham gia Tổ
Thẩm định do các cơ quan, đơn vị cử và phân công nhiệm vụ từng thành viên
trong Tổ.
Tổ Thẩm định có trách nhiệm thẩm định, đánh giá kết quả tự chấm điểm
của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo từng tiêu chí, tiêu chí thành phần của
Bảng chấm điểm công tác dân vận chính quyền (kèm theo Quyết định số
1318/QĐ-UBND-HC ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Đồng Tháp ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác dân vận của
các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh
Đồng Tháp).
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế
Quyết định số 95/QĐ-UBND-TL ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân
dân Tỉnh về việc thành lập Tổ Thẩm định, đánh giá kết quả tự chấm điểm công
tác dân vận chính quyền của các sở, ngành Tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban,
ngành có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- Như Điều 4;
KT. CHỦ TỊCH
- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;
PHÓ CHỦ TỊCH
- Lưu: VT, THVX(Tuyen).

Đoàn Tấn Bửu

