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Số: 7155 /QĐ-UBND Đức Thọ, ngày 18 tháng 11 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2020 

Của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

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

Căn cứ Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh  

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; 

Căn cứ Kế hoạch số: 2643/KH-UBND ngày 19/10/2020 của UBND huyện về 

việc triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 tại UBND cấp xã trên 

địa bàn huyện Đức Thọ; 

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 

2020 (theo Quyết định số 6560 QĐ/UBND-NV ngày 19/10/2020 của UBND huyện); 

Cơ quan Tổ chức - Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn; (có Bảng tổng hợp chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Căn cứ chỉ số, kết quả đánh giá cải cách hành chính năm 2020, 

UBND các xã, thị trấn tổ chức quán triệt, làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm 

của tập thể, cá nhân liên quan, 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 2020 và đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành 

chính của đơn vị mình những năm tiếp theo. 

Giao Cơ quan Tổ chức - Nội vụ (Trực hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện) 

căn cứ chỉ số, kết quả đánh giá cải cách hành chính tại Quyết định này, báo cáo Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng huyện làm căn cứ xét khen thưởng năm 2020. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền; Trưởng các Cơ quan, Phòng, Ban 

liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ Quyết định thi hành./.  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ Hà Tĩnh; 

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch,  PCT UBND huyện; 

- Thành viên Hội đồng thẩm định; 

- Đảng ủy các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV. 
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