
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính 

 các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định xác định chỉ số 

cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện 

thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính các 

Sở, Ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2020 tại 

Tờ trình số 03/TTr-HĐTĐ ngày 19/01/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính các Sở, Ban, 

ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 

2020.  

(Kèm theo phụ lục chi tiết chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, 

đơn vị). 

Điều 2. Căn cứ Chỉ số cải cách hành chính năm 2020, các Sở, Ban, 

ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, có 

giải pháp khắc phục, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số cải cách 

hành chính trong năm 2021 và những năm tiếp theo. 

Điều 3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan 

tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách 

hành chính của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

năm 2020. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, 

ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ Nội vụ; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- BCĐ CCHC tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh,  

 các phòng: THNC, HCQT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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