
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-THNC Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2021 

V/v triển khai Đề án “Xác định Chỉ số 

cải cách hành chính của các bộ, cơ quan 

ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương” 

 

 
           Kính gửi:  Sở Nội vụ. 

 

Thực hiện Quyết định số 1149/QĐ-BNV ngày 30/12/2020 của Bộ Nội vụ 

về việc phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ 

quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, đồng 

chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như 

sau: 

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, 

tham mưu UBND tỉnh xây dựng và đưa vào triển khai Chỉ số CCHC áp dụng 

trong nội bộ của tỉnh phục vụ cho công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành 

chính đối với các cơ quan, đơn vị phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh để bảo 

đảm sự đồng bộ, thống nhất trong công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành 

chính theo yêu cầu của Bộ Nội vụ tại Quyết định trên; báo cáo UBND tỉnh 

những nội dung vượt thẩm quyền. 

(Quyết định số 1149/QĐ-BNV được gửi kèm trên iOffice) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 

tịch Thường trực UBND tỉnh để Sở Nội vụ thưc̣ hiêṇ./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

 các Phòng CM, ĐV; 

- Lưu: VT, THNC(HXĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 

Phaṃ Hùng Trường 
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