
  

 
     

Kính gửi:  

               - Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện;  

               - Trưởng các phòng:  Nội vụ, Tư pháp, Kinh tế - Hạ 

                 tầng, Tài chính - Kế hoạch và Văn hóa –Thông tin. 

                            
 

Thực hiện văn bản số 1207/UBND-PC ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC năm 2020.  

Ngày 01/02/2021, UBND huyện đã có Công văn số 301/UBND-NV về việc 

yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn theo lĩnh vực phụ trách chỉ đạo triển khai 

thực hiện việc khắc phục các tồn tại, hạn chế trong CCHC năm 2020, đặc biệt đối với 

các lĩnh vực đạt tỷ lệ thấp và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng 

Nội vụ) trước ngày 30/5/2021. 

Tuy nhiên, đến nay một số phòng chuyên môn liên quan chưa nộp báo cáo 

đúng theo thời gian quy định. 

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn liên quan khẩn 

trương chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện và gửi báo cáo kết quả về Ủy ban nhân 

dân huyện (gửi Văn bản điện tử qua đồng chí Hồ Viết Bình, chuyên viên phòng Nội 

vụ phụ trách công tác CCHC, theo địa chỉ trên hệ thống TD-Office) trước ngày 

12/6/2021 để tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ tỉnh đúng thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu VT, NV. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

  KT. CHỦ TỊCH 

  PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

   Phạm Hoàng Anh 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 

 

Số: 1553/UBND-NV 
 

V/v đôn đốc nộp báo cáo kết quả khắc 

phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện 

CCHC năm 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cẩm Xuyên, ngày 03 tháng 6 năm 2021 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UBND HUYỆN CẨM XUYÊN 

PHÒNG……………………….. 
 

Số:……/KH-……… 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cẩm Xuyên, ngày      tháng 5 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 

 

I- MỤC TIÊU CỤ THỂ (nêu rõ mục tiêu cụ thể cần đạt được cho từng năm và cả 

giai đoạn 2021-2025) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………



  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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