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Số:           /UBND-NV 
V/v chuẩn bị hồ sơ, tài liệu kiểm 

chứng phục vụ Đoàn thẩm định  

chỉ số CCHC của tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nghi Xuân, ngày     tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi: Trưởng các phòng: Nội vụ, Văn hóa - TT, Tài chính - KH, 

                    Kinh tế - HT, Tư pháp, Văn phòng HĐND&UBND huyện 
 

Thực hiện Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính 

tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan 

Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Văn bản số 2233/SNV-

CCHC&VTLT ngày 12/11/2021 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn triển khai việc 

tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC năm 2021; UBND huyện yêu cầu 

các phòng chuyên môn liên quan thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với các tiêu chí thẩm định, đánh giá trực tiếp tại huyện (chiều ngày 

29/11/2021): 

-  Phòng Nội vụ: Cung cấp tài liệu kiểm chứng các tiêu chí 5.2, 5.5, 5.11,  

của lĩnh vực 5 Cải cách chế độ công vụ, Phụ lục II, ban hành kèm theo Quyết 

định số 3396/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh. 

- Phòng Văn hóa - Thông tin: Cung cấp tài liệu kiểm chứng các tiêu chí 

7.1.1.1, 7.1.1.2, 7.1.1.3 của lĩnh vực 7 Xây dựng phát triển chính quyền điện tử, 

chính quyền số, Phụ lục II, ban hành kèm theo Quyết định số 3396/QĐ-UBND 

ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh. 

- Phòng Kinh tế& Hạ tầng: Cung cấp tài liệu kiểm chứng các tiêu chí 

7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7 của lĩnh vực 7 Xây dựng phát triển chính quyền 

điện tử, chính quyền số, Phụ lục II, ban hành kèm theo Quyết định số 3396/QĐ-

UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh. 

2. Đối với các tiêu chí còn lại được thẩm định, đánh giá trên hồ sơ điện tử (trừ 

các tiêu chí thẩm định trực tiếp tại huyện nêu tại mục 1): Yêu cầu các phòng chuyên 

môn liên quan cung cấp tài liệu kiểm chứng dưới hình thức file điện tử theo từng 

tiêu chí, tiêu chí thành phần từng lịch vực phụ trách của đơn vị, gửi về các Sở ngành 

liên quan để phục vụ công tác thẩm định chỉ số CCHC huyện năm 2021. 

Yêu cầu Trưởng các phòng nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 
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