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Mỹ Lộc, ngày        tháng 12 năm 2022 

 

Kính gửi:   Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện. 

   

         Căn cứ Kế hoạch số 6672/KH-UBND ngày 8/12/2021 Kế hoạch cải cách hành 

chính năm 2022; 

         Căn cứ Thông báo kết luận số 4716/TB-UBND ngày 24/10/2022 kết luận của chủ 

tịch UBND huyện tại hội nghị giao ban lãnh đạo UBND huyện; 

         Căn cứ Quyết định 5416/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của UBND 

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

môn thuộc UBND huyện năm 2022, Quyết định số 5452/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 

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 đối với các phòng chuyên 

môn thuộc UBND huyện. 

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

1. Đối với các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện: 

- Có trách nhiệm tiến hành tự đánh giá, chấm điểm kết quả CCHC năm 2022 theo 

các nội dung, tiêu chí quy định trong bộ Chỉ số CCHC. Việc tự đánh giá, chấm điểm của 

đơn vị bắt buộc phải có số liệu dẫn chứng minh họa và các tài liệu kiểm chứng kèm theo 

(theo mẫu Phụ lục 01, phụ lục 2). 

Đối với những tiêu chí, tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng: đề nghị 

diễn giải đầy đủ, cụ thể cách đánh giá, tính điểm, các số liệu… 

- Thời gian tự đánh giá chấm điểm từ ngày 14/12/2022, kết thúc vào ngày 

19/12/2022. 

- Các đơn vị gửi biểu chấm điểm CCHC và tài liệu kiểm chứng kèm theo về UBND 

huyện (qua Phòng Nội vụ) trong ngày 20/12/2022. 

2. Tổ thẩm định: 

- Đánh giá, chấm điểm thời gian từ ngày 21/12/2022 đến ngày 28/12/2022. 

- Thông báo kết quả đến các đơn vị và báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 

30/12/2022. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ với 

phòng chuyên môn của UBND huyện theo lĩnh vực thành phần đơn vị phụ trách để 

được hướng dẫn./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 
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