UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN A LƯỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 912 /UBND-NV

A Lưới, ngày 19 tháng 11 năm 2018

V/v báo cáo đánh giá, xếp loại
công tác CCHC năm 2018

Kính gửi: Các phòng, ban chuyên môn: Phòng Tư pháp, Văn phòng
HĐND và UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng
Văn hóa và Thông tin, Phòng Nội vụ và Thanh tra huyện.
Thực hiện Quyết định số 2642/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác
cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã
thành phố trên địa bàn tỉnh;
Để có cơ sở tổng hợp báo cáo tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành
chính năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ Phụ
lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 2642/QĐ-UBND để tự chấm điểm đối
với lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình và cung cấp
các tài liệu kiểm chứng áp dụng chữ ký số kèm theo nhằm xác định mức độ tin
cậy của việc tự chấm điểm, cụ thể như sau:
1. Phòng Tư pháp: Phần II.
2. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Phần III, VII, VIII.
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Phần VI, IX.
4. Phòng Văn hóa và Thông tin: Phần I Mục 1.4.
5. Phòng Nội vụ: Phần I: Mục 1.1, Mục 1.2, Mục 1.3, Mục 1.5, Mục 1.6,
Mục 1.7, Mục 1.8; Phần IV: Mục 4.1 và Phần V.
6. Thanh tra huyện báo cáo Phần IV: Mục 4.2, Mục 4.3.
Các đơn vị gửi kết quả tự đánh giá, chấm điểm CCHC và tài liệu kiểm
chứng về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) bằng văn bản và kèm tập
tin điện tử tài liệu kiểm chứng gửi vào địa chỉ mail công vụ
tttthuy.aluoi@thuathienhue.gov.vn), trước 15h00 phút, ngày 23/11/2018 để tổng
hợp báo cáo theo quy định ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng Nội vụ;
- VP: LĐ, CVNC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

