UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
SỞ NỘI VỤ
Số: 761 /SNV-CCHC
V/v đề nghị góp ý dự thảo nội dung Bộ chỉ
số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải
cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị,
địa phương trên địa bàn tỉnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 11 tháng 6 năm 2019

Kính gửi:
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn.
Thực hiện Quyết định số 3797/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND
tỉnh về việc ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước năm 2019 của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Căn cứ tình hình thực tiễn trong việc xác định chỉ số theo dõi, đánh
giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018, Sở Nội vụ
phối hợp cùng các Sở, ban, ngành phụ trách tiến hành điều chỉnh, sửa đổi chi tiết
Bộ chỉ số CCHC dự kiến áp dụng trên địa bàn tỉnh năm 2019. Để nội dung Bộ
chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính được triển khai
hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan đơn vị, đồng thời là cơ
sở thống nhất cho công tác chấm điểm chỉ số CCHC hằng năm, Sở Nội vụ kính
đề nghị các đơn vị, địa phương nghiên cứu, góp ý nội dung dự thảo trên và gửi
Sở Nội vụ trước ngày 25/6/2019 để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh.
*Lưu ý:
- Các Sở, ban, ngành góp ý nội dung biểu số 1.
- UBND các xã góp ý biểu số 3 và gửi UBND huyện để tổng hợp. Đồng
thời gửi file văn bản (nội dung góp ý) vào hộp thư địa chỉ chỉ: cchc@bariavungtau.gov.vn hoặc caicachhanhchinhbrvt@gmail.com
- UBND cấp huyện góp ý biểu số 2 và tổng hợp nội dung góp ý của các
xã, phường, thị trấn trên địa bàn quản lý.
- Đối với các đề xuất bổ sung, hủy bỏ, thay thế tiêu chí thành phần đề nghị
viện dẫn cơ sở pháp lý rõ ràng. Phạm vi góp ý bao gồm các tiêu chí đánh giá,
thẩm định và cả các tiêu chí điều tra khảo sát.
(Nội dung dự thảo chi tiết được đăng tải trên Trang thông tin Cải cách
hành chính tỉnh: http://cchc.baria-vungtau.gov.vn, mục Văn bản, tài liệu
CCHC)

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: (0254)3.524465 (Phòng Cải cách hành
chính – Sở Nội vụ).
Trân trọng ./.
Nơi nhận
- Như trên;
- Giám đốc và PGD Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, CCHC.
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