
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CẨM XUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-NV 

         

   Cẩm Xuyên, ngày       tháng 6 năm 2022 
 

V/v góp ý dự thảo sửa đổi Quy chế 

và Bộ tiêu chí xác định Chỉ số Cải 

cách hành chính ban hành kèm theo 

Quyết định 3396/QĐ-UBND 

(Lần 2) 

 

 

               Kính gửi: 

                  - Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

           - Các phòng: Nội vụ, Tư Pháp, Văn hóa-Thông tin,       

             Kinh tế- Hạ tầng, Tài chính-Kế hoạch; 

                     - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
 

Thực hiện Văn bản số 1114/SNV-CCHC&VTVL ngày 16/6/2022 của Sở 

Nội vụ về việc góp ý dự thảo sửa đổi Quy chế và Bộ tiêu chí xác định Chỉ số Cải 

cách hành chính ban hành kèm theo Quyết định 3396/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 

của UBND tỉnh; UBND huyện yêu cầu các phòng chuyên môn được giao phụ trách 

lĩnh vực CCHC của huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiên cứu, góp ý dự 

thảo sửa đổi Quy chế và Bộ tiêu chí xác định Chỉ số Cải cách hành chính ban hành 

kèm theo Quyết định 3396/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh (tương 

ứng theo từng Phụ lục liên quan gửi kèm).  

Riêng đối với các phòng chuyên môn phụ trách các lĩnh vực CCHC của 

huyện, ngoài góp ý Phụ lục II, có trách nhiệm góp ý Phụ lục số III (Bộ tiêu chí xác 

định chỉ số CCHC cấp xã).  

Các ý kiến góp ý của các phòng phụ trách lĩnh vực CCHC và UBND các xã, 

thị trấn gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 26/6/2022 để tổng 

hợp, báo cáo Sở Nội vụ. 

Đây là nội dung quan trọng liên quan đến các tiêu chí chấm thẩm định chỉ số 

CCHC cuối năm, yêu cầu các phòng chuyên môn liên quan, UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo đúng thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT, NV.  
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