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UBND TỈNH BẮC KAN 

SỞ NỘI VỤ 

Số:               /SNV - CCHC 

V/v xin ý kiến đóng góp cho dự thảo tiêu 

chí đánh giá xác định  Chỉ số CCHC (lần 2) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
               Bắc Kạn, ngày      tháng 4 năm 2018 

                       Kính gửi: 

                                      - Các Sở, ban, ngành;     

- UBND các huyện, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 277/UBND-NCKSTT ngày 16/01/2018 của UBND 

tỉnh về việc tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính, Sở Nội vụ đã xây 

dựng dự thảo tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; 

UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn (thay thế Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn) và đã có văn bản gửi xin ý kiến góp ý của các sở: Tư Pháp, Tài Chính, 

Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ, Văn phong UBND tỉnh, trên 

cơ sở tiếp thu góp ý của các đơn vị này, Sở Nội vụ đã chỉnh sửa, bổ sung dự thảo. 

 Để các nội dung trong dự thảo tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính sau 

khi ban hành triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần vào việc nâng cao công tác 

CCHC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (Toàn văn dự thảo được đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: 

http://cchc.backan.gov.vn  mục “văn bản dự thảo”.) 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi Sở Nội vụ trước  

ngày 18 tháng 4 năm 2018  để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành./. 

 
Nơi nhận:  

Gửi bản điện tử: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, CCHC. 

                          

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ma Xuân Thu 
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