
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAN LỘC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 4098/QĐ-UBND Can Lộc, ngày 24 tháng 11 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch 

 UBND các xã, thị trấn trong thực hiện CCHC năm 2022 

 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định Số 54/2019/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND 

tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính 

nhà nước và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về thực hiện cải cách 

hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 4097 /QĐ-UBND ngày 24  tháng 11 năm 2022 của 

UBND huyện về việc phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2022 

UBND các xã, thị trấn; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 

 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
 

Điều 1. Đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn trong thực hiện CCHC năm 2022 (có phụ lục chi tiết kèm 

theo). 

Điều 2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 để có giải pháp chỉ 

đạo chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính tại đơn vị năm 2023 và các 

năm tiếp theo đạt kết quả cao nhất. 

Giao phòng Nội vụ (Tham mưu trực tiếp chủ tịch UBND huyện về lĩnh 

vực Cải cách hành chính; Trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện) căn cứ 

Quyết định Số: 54/2019/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh, tổng hợp 

kết quả đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn tại quyết định này báo cáo Chủ tịch UBND huyện, Sở Nội vụ, đề 

xuất khen thưởng người đứng đầu các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 

hoàn thành tốt nhiệm vụ và hình thức kỷ luật đối với người đứng đầu không 

hoàn thành nhiệm vụ về cải cách hành chính. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 



Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng các phòng, ban liên 

quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ Quyết định thi hành./.  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch,  PCT UBND huyện; 

- Đảng ủy các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV. 
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Đặng Trần Phong 
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