
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CẨM XUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 3237/UBND-NV 

 

       Cẩm Xuyên, ngày 09 tháng11 năm 2020 
 

Về việc chuẩn bị nội dung làm việc 

về công tác cải cách hành chính 

 

           

Kính gửi:  

 

 

-  Trưởng các phòng: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính – 

Kế hoạch, Văn hóa – Thông tin, Kinh tế - Hạ tầng; 

- Văn phòng HĐND – UBND huyện; 

- Giám đốc Trung tâm hành chính công huyện; 
 

 Để thực hiện việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách 

hành chính và nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2020. Ủy ban nhân dân 

huyện giao các phòng phụ trách lĩnh vực, Văn phòng HĐND-UBND huyện; Giám 

đốc Trung tâm hành chính công huyện chuẩn bị các nội dung báo cáo tại buổi làm 

việc như sau:  

- Báo cáo cụ thể chi tiết việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác   

cải cách hành chính năm 2019 và 10 tháng của năm 2020 theo lĩnh vực phụ trách; 

giải trình nguyên nhân những tồn tại, hạn chế chưa khắc phục. 

- Chuẩn bị các nội dung và tài liệu kiểm chứng phục vụ cho Đoàn chấm thẩm 

định chỉ số cải cách hành chính năm 2020 sắp tới. 

Thời gian hoàn thành và gửi báo cáo về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) 

trong ngày 11/11/2020 để tổng hợp ban hành văn bản phục vụ cho buổi làm việc. 

Nhận được Công văn yêu cầu các phòng, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm 

túc và đúng thời gian quy định ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng liên quan; 

- Bộ phận theo dõi công việc; 

- Lưu: VT, NV. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

                          

 

Phạm Hoàng Anh 
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