
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:  1662   /QĐ-UBND Bình Thuận, ngày   05   tháng 8 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành quy định về đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính  

đối với các Cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các huyện,  

thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính 

phủ ban hành Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2021 - 2030; 

Căn cứ Quyết định số 1149/QĐ-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của 

các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương”; 

Thực hiện Kế hoạch số 3612/KH-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 

tỉnh Bình Thuận; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về đánh giá, xếp loại 

công tác cải cách hành chính đối với các Cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (chi tiết tại các 

Phụ lục đính kèm).  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế 

Quyết định số 2991/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh ban 

hành quy định về đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.  

Điều 3. Giao trách nhiệm:  

1. Sở Nội vụ 
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a) Hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này và hàng năm phối 

hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức thẩm định, đánh giá, xếp loại chỉ số 

cải cách hành chính đối với các Cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố.  

b) Xây dựng Kế hoạch để tiến hành khảo sát, điều tra xã hội học lấy ý 

kiến cán bộ, công chức và khảo sát độc lập người dân, doanh nghiệp để phục vụ 

đánh giá nội dung có liên quan chỉ số cải cách hành chính các Sở, ngành và Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

c) Triển khai cập nhật Bộ chỉ số đánh giá cải cách hành chính theo tiêu chí 

được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định này trên phần mềm đánh giá 

chấm điểm cải cách hành chính hàng năm được triển khai. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm ban hành 

quy định về đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với Ủy ban nhân 

dân các xã, phường, thị trấn và triển khai thực hiện tại địa phương. 

Điều 4. Kinh phí thực hiện đánh giá, xếp loại chỉ số cải cách hành chính 

hàng năm được bố trí trong dự toán kinh phí chi công việc hàng năm của Sở Nội 

vụ; các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố. 

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bổ sung 

kinh phí để thực hiện nhiệm vụ tại điểm c khoản 1 Điều 3 Quyết định này. 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng 

các Sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:   
- Như Điều 5; 

- Bộ Nội vụ; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó CT.UBND tỉnh; 

- Báo Bình Thuận, Đài PTTH Bình Thuận; 
- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, SNV, NCKSTTHC. 

 

CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

 Lê Tuấn Phong 
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