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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Chỉ số Cải cách hành chính  

UBND các xã, thị trấn năm 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh ban 

hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và 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 toán viên, người đại diện phần vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 ban hành Quy 

chế và Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC; 

Thực hiện Kế hoạch số 349/KH-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh về 

khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ 

quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2021;  

 Xét đề nghị của Đoàn thẩm định Chỉ số Cải cách hành chính UBND các 

xã, thị trấn năm 2021 theo Quyết định số 13971/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 

của UBND huyện và Trưởng phòng Nội vụ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

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

2021 (có Bảng tổng hợp chi tiết đính kèm). 
 

 Điều 2. Căn cứ kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021, 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 2021; 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 (Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng) căn 

cứ kết quả Chỉ số Cải cách hành chính tại quyết định này, báo cáo Hội đồng Thi 

đua - Khen thưởng làm căn cứ xét khen thưởng năm 2021. 
 

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; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 
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