
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /UBND-NV 
V/v đôn đốc nộp Báo cáo kết quả 

thực hiện công tác CCHC 

6 tháng đầu năm 2022 

Xuân Trường, ngày      tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Nội vụ, TC-KH, Tư pháp, 

VH&TT, Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 321/SNV-TCBM ngày 23/02/2022 của Sở Nội vụ 

tỉnh Nam Định về việc thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ hàng năm, UBND 

huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các xã, thị trấn khẩn trương 

hoàn thiện báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022 và gửi về UBND huyện 

(qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành về Phòng Nội vụ huyện tổng hợp) 

trước ngày 08/6/2022. Báo cáo gồm các nội dung chính như sau:  

- Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ CCHC thuộc lĩnh vực 

phụ trách. 

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC thuộc lĩnh vực phụ trách (Nêu tóm tắt 

kết quả nổi bật đạt được trong triển khai các nội dung CCHC). 

- Cung cấp số liệu thống kê (theo Biểu mẫu gửi kèm Công văn này). 

- Đánh giá chung. 

- Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm. 

- Kiến nghị, đề xuất. 

Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15 tháng 12 của năm trước kỳ báo cáo 

đến ngày 31 tháng 5 của năm báo cáo. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện. Cơ 

quan, đơn vị nào có nội dung báo cáo không đầy đủ hoặc nộp báo cáo chậm so với 

thời gian quy định, làm ảnh hưởng đến kết quả chấm điểm, xếp loại CCHC của 

huyện thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương đó hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch UBND huyện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT UBND huyện (để BC); 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Cường 
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