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Mỹ Lộc, ngày        tháng 11 năm 2022 

                    

                      Kính gửi: 

  - Phòng Nội vụ;  

  - Phòng Tư pháp; 

  - Phòng Văn hóa - Thông tin;  

  - Phòng Tài chính - Kế hoạch;  

  - Văn phòng HĐND - UBND huyện;  

  - UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh 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. 

Căn cứ Quyết định số 4923/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2022 của 

UBND huyện về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá công tác CCHC đối với các 

xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2022, Quyết định số 4930/QĐ-UBND ngày 

09/11/2022 của UBND huyện về việc thành lập hội đồng và tổ giúp việc hội đồng 

thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC năm 2022 của 

UBND các xã, thị trấn. 

UBND huyện đề nghị các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Đối với UBND các xã, thị trấn: 

- Đăng nhập vào địa chỉ http://chamdiemcchc.namdinh.gov.vn 

- Tài khoản đăng nhập hệ thống: Tên của từng xã, thị trấn (ví dụ tài khoản 

xã Mỹ Tân: xamytan). 

- Mật khẩu của các đơn vị: cchc2022 

- Thời gian tự đánh giá chấm điểm từ ngày 10/11/2022, kết thúc vào ngày 

15/11/2022. 

2. Tổ thẩm định:  

- Đánh giá, chấm điểm thời gian từ ngày 16/11/2022 đến ngày 19/11/2022. 

http://chamdiemcchc.namdinh.gov.vn/


-  Thông báo kết quả đến các đơn vị và báo cáo kết quả về Sở Nội vụ trước 

ngày 20/11/2022. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị các xã, thị trấn liên 

hệ về phòng chuyên môn của UBND huyện theo lĩnh vực thành phần đơn vị đó 

phụ trách./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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