
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK SONG 
 

           Số:         /UBND - NV 
   V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ  

thực hiện đánh giá, xác định chỉ số 

CCHC năm 2023 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               Đắk Song, ngày     tháng     năm 2023 

  

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2022 Của 

UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành quy định đánh giá, xác định chỉ số cải 

cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. 

Để khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 

2022 nhằm cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2023, Ủy ban 

nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn triển khai thực 

hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Đối với công tác đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 

2023 

Căn cứ quy định tại Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 của 

UBND tỉnh, các cơ quan sau đây: Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn 

phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Tư pháp và Phòng Văn hóa và Thông tin 

chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã thị trấn triển khai 

thực hiện đảm bảo về chất lượng và thời gian quy định (có bảng phân công kèm 

theo). 

2. Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn căn cứ vào chức 

năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương mình trong thực hiện công tác cải cách 

hành chính, triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch cải cách hành chính 

năm 2023 được ban hành tại Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 đảm 

bảo đúng nội dung và tiến độ quy định. 

3. Giao Phòng Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân huyện đôn đốc các đơn 

vị, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, lấy kết quả thực 

hiện làm một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại đơn vị và cá 

nhân cuối năm./. 
 

Nơi nhận:                                                                                              CHỦ TỊCH 
- Như trên;                                                                             

- Lưu: NV. 

 

                                                                                         

 

                                                                                                    Ngô Đức Trọng 
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