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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v giao rà soát, đánh giá kết quả thực
hiện CCHC thành phố năm 2018

Kính gửi:
- Trưởng các phòng: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính - KH, Văn
hóa - Thông tin, Kinh tế;
- Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố.
Để chuẩn bị các nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh năm 2018
với các nội dung theo Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của
UBND tỉnh về việc ban hành Ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải
cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã
và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là
Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh); UBND thành phố giao:
1. Các phòng, đơn vị theo lĩnh vực phụ trách tự rà soát, đánh giá, chấm
điểm, cung cấp tài liệu kiểm chứng theo các nội dung chấm điểm cải cách hành
chính, cụ thể như sau:
- Phòng Nội vụ tiêu chí 1.1, 1.2, 1.3, 1,4, 1.6, 1.7 của Mục 1; các Mục: 4 và
5, Phụ lục 2.
- Phòng Tư pháp: Mục 2, Phụ lục 2.
- Văn phòng HĐND-UBND, Trung tâm Hành chính công thành phố: Mục
3, Phụ lục 2.
- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Mục 6 và 8, Phụ lục 2.
- Phòng Văn hóa - Thông tin tiêu chí 1.5 của Mục 1; tiêu chí 7.1, 7.2, 7.3,
7.4 của Mục 7, Phụ lục 2.
- Phòng Kinh tế tiêu chí 7.5, Mục 7, Phụ lục 2.
(Có biểu Phụ lục 2 kèm theo)
2. Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC (trong đó có báo cáo kết quả
01 năm việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/Th.U ngày 30/10/2017 của Ban
Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính thành phố Hà Tĩnh giai
đoạn 2017-2021 gắn với việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị
quyết và Đề án của UBND thành phố). Yêu cầu báo cáo đánh giá việc thực hiện
CCHC phải nêu rõ kết quả đạt được, tồn tại hạn chế, nguyên nhân; các nội dung
triển khai theo Nghị quyết của BTV Thành ủy, Đề án và chương trình hành động
của UBND thành phố đến nay chưa thực hiện, việc khắc phục các tồn tại hạn chế
do các đoàn kiểm tra chỉ ra, kiến nghị đề xuất cụ thể... Báo cáo, biểu mẫu tự chấm
điểm về công tác CCHC của phòng, đơn vị gửi về UBND thành phố (qua phòng
Nội vụ) trước ngày 15/10/2018 để tổng hợp, báo cáo. Đối với các tiêu chí chưa đạt

điểm tối đa, yêu cầu các phòng, đơn vị có giải pháp khắc phục trước ngày
25/10/2018 để phục vụ Đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh cuối năm 2018.
Nhận được Công văn này, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị triển khai thực
hiện nghiêm túc, đảm bảo thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Lưu: VT, NV;
- Gửi:
+ Bản giấy: TP không nhận bản điện tử;
+ Bản điện tử: TP còn lại;
+ Công thông tin điện tử thành phố.
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