
ỦY BAN NHÂN DÂN
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-VP 

V/v rà soát, khắc phục và thực hiện 

các tiêu chí cải cách hành chính 

năm 2021  

Lục Bình, ngày           tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi: Cán bộ, công chức khối UBND xã. 

Thực hiện Quyết định số 1679 /QĐ-UBND ngày 10  tháng 9 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ 

số Cải cách hành chính các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND 

các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Để khắc phục và thực hiện các 

tiêu chí cải cách hành chính của xã trong những tháng cuối năm 2021, Ủy ban nhân 

dân xã yêu cầu cán bộ, công chức khối UBND xã căn cứ chức năng nhiệm vụ được 

giao thực hiện tốt các nội dung sau: 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Bộ tiêu chí xác định chỉ số 

Cải cách hành chính theo Quyết định số 1679 /QĐ-UBND ngày 10  tháng 9 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Bộ tiêu chí xác 

định Chỉ số Cải cách hành chính các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố 

và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (kèm theo Phụ lục III, 

tiêu chí xác định chỉ số CCHC cấp xã). 

- Rà soát các tiêu chí chưa đạt trong tổng số 07 lĩnh vực, 25 tiêu chí và 29 tiêu 

chí thành phần tại đơn vị triển khai khắc phục kịp thời. 

- Chuẩn bị các tài liệu kiểm chứng và tự đánh giá lĩnh vực được phụ trách gửi 

công chức văn phòng – thống kê tổng hợp để UBND xã đánh giá chung trước ngày 

20/11/2021. 

Yêu cầu các cán bộ, công chức xã nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên (t/h); 

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;  

- MTTQ và các đoàn thể; 

- CT, PCT UBND xã; 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VP UBND xã. 
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