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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Bộ chỉ số chấm điểm CCHC đối với UBND cấp xã  

trên địa bàn huyện Ý Yên năm 2022 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN Ý YÊN 

 

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 Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 27/10/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Nam Định về việc triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 

2022 của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam Định; Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 

28/12/2021 của UBND huyện về CCHC nhà nước huyện Ý Yên năm 2022. 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện, sau khi đã thống nhất với 

các cơ quan liên quan. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Bộ chỉ số chấm điểm CCHC 

đối với UBND cấp xã trên địa bàn huyện Ý Yên năm 2022. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Phòng Nội vụ: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện  

tham mưu cho UBND huyện triển khai, hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, thị 

trấn tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của 

đơn vị theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định tại Bộ chỉ số chấm 

điểm cải cách hành chính đối với UBND cấp xã. 

- Tham mưu UBND huyện thành lập Tổ thẩm định chỉ số CCHC cấp xã 

để thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC của UBND các xã, 

thị trấn. 

- Tổng hợp, xử lý số liệu, xây dựng báo cáo và công bố chỉ số cải cách 

hành chính cấp xã năm 2022, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

2. UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai việc tự đánh giá, chấm điểm 

kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của đơn vị mình theo Bộ chỉ số 



chấm điểm CCHC năm 2022 và hướng dẫn của UBND huyện, hoàn thành theo 

đúng thời gian quy định. 

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

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan: 

Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế -Hạ 

tầng, Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – TTTT huyện, các cơ 

quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện Ủy; 

- Lãnh đạo HĐND, UBND huyện; 

- Như Điều 3; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, PNV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Song 
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