
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH HÀ 

 

Số:       /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Thạch Hà, ngày       tháng      năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Phê duyệt Chỉ số Cải cách hành chính  

các xã, thị trấn năm 2022 

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán 

bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và 

người quản lý doanh nghiệp Nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn 

Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của UBND tỉnh 

về việc Ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định Chỉ số Cải cách hành chính tại 

các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và các cơ quan 

Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 04/3/2022 của UBND huyện về 

Kiểm tra cải cách hành chính năm 2022; 

Xét đề nghị của Hội đồng Thẩm định Chỉ số CCHC các xã, thị trấn năm 

2022 theo Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của UBND huyện; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ (sau khi có ý kiến thống nhất của 

các đơn vị). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Chỉ số Cải cách hành chính UBND xã, thị trấn năm 

2022 (có Bảng tổng hợp chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Căn cứ kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022, UBND các 

xã, thị trấn tổ chức quán triệt, nghiêm túc rút kinh nghiệm, có giải pháp cụ thể 

khắc phục những tồn tại, hạn chế về Cải cách hành chính đã được Hội đồng 

thẩm định chỉ ra trong năm 2022; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng 

cao Chỉ số Cải cách hành chính của đơn vị những năm tiếp theo; 

Giao phòng Nội vụ căn cứ kết quả Chỉ số Cải cách hành chính tại quyết 

định này tham mưu việc đánh giá, xếp loại cuối năm và báo cáo Hội đồng Thi 

đua - Khen thưởng làm căn cứ xét khen thưởng năm 2022. 



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; Chánh Văn phòng 

HĐND - UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ; Thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Sở Nội vụ; 

- TTr: Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ Tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;  

 - Lưu: VT, NV. 

 

 

CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Văn Khoa 
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