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QUYET D!NH 
Ye vic ban hành B tiêu chI theo döi, dánh giá cong tác cal cách hànli chInh 

di vó'i UBND cap  xã 

UY BAN NHAN DAN HUYN XUAN TRUNG 

Can ci'Luçt T chtc ChInh quyn djaphzroiig ngày 19/6/2015; 

Can c Ké hogch s 121/KLJ-UBND ngày 20/10/202 1 cua UBND tinh Riarn 
Dinh ye' viêc trien khai xác djnh chi so cái cách hành chInh nàrn 2021 cña các S'5; 
ban, ngành, UBND các huyn, thành phd, UBND các xã, phwàng, thj fran trén d'ia 
bàn tinh, 

Theo d nghf cza Trzthngphông Nç5i vy. 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyk dinh nay Bô tiêu chI theo dOi, dánh giá 

Cong tác câi cách hành chInh (CCHC) di vth UBND cp xã trên dja bàn huyn. 

Diu 2. UBND huyn giao: 

- Phông Ni vii huyn chü trI, phi hçp vOi các ca quan chuyên mon có lien 
quan, hurng dan, theo döi, don d6c UBND các xã, thj trn ti,r dánh giá kt qua thrc 

hin nhim vi CCHC cüa dan vj theo các tiêu chI, tiêu chI thành phn duoc quy 

djnh trong B tiêu chI theo dOi, dánh giá cOng tác CCHC di vi cap xã. Tharn 

mini UBND huyn thành 1p Hi dông thâm dnh kêt qua tir dánh giá cüa UBND 

các xã, th trn. 

- UBND các xã, thj trn có trách nhim t cht'rc t1r dánh giá, chm diem kt 

qua thirc hin cong tác câi cách hành chInh cüa dan vj mlnh theo B tiêu chI và 
hung dn cüa UBND huyn, báo cáo kt qua thirc hin theo quy djnh. 

Diêu 3. Chánh Van phOng HDND&UBND huyn; Thu trung các co quan, 
dan vj lien quan; Chü tjch UBN1I) các xã, thj trn chju trách nhim thi hãnh Quyêt 

dinh này./.- 

Noi nhân: 
- UBND tinh Nam Dinh; 
- Sà Nôi vu tinh; 
- TT MU, HDND, UBND huyn. 
- Nhu diêu 3; 
- Cong TTDT huyn; 
- Liru: VT, NV. 
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