
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUY PHƯỚC 

Số:            /UBND-NV 
 

V/v báo cáo công tác cải cách 

hành chính 09 tháng đầu năm  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuy Phước, ngày       tháng   năm 2022 
 

 

 

                                 Kính gửi: - Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

- Phòng Tư pháp huyện; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện. 

Để kịp thời chuẩn bị nội dung Họp sơ kết cải cách hành chính 09 tháng đầu 

năm 2022, đồng thời đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong thời 

gian qua để đề xuất phương hướng, giải pháp thực hiện tốt công tác cải cách hành 

chính nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2022, Chủ 

tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban chuyên môn huyện báo cáo, cụ thể như 

sau: 

1. Các phòng, ban chuyên môn huyện ngoài những nội dung báo cáo quy định 

tại Công văn số 352/UBND-NV ngày 16/03/2022 của UBND huyện về việc thực hiện 

báo cáo cải cách hành chính định kỳ, các cơ quan bổ sung thêm báo cáo tình hình 

triển khai thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 28/12/2021 của UBND huyện 

về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 và Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 

22/4/2022 về khắc phục tồn tại, hạn chế và nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số cải 

cách hành chính năm 2022 và những năm tiếp theo. 

2. Giao Phòng Nội vụ huyện và Văn phòng HĐND và UBND huyện tổng hợp, 

tham mưu UBND huyện xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác cải 

cách hành chính 09 tháng đầu năm. 

3. Báo cáo gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ), đồng thời gửi qua địa chỉ 

email: phongnoivu@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn chậm nhất là ngày 08/9/2022 để kịp 

thời tổng hợp báo cáo UBND huyện theo quy định. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện (để b/c); 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Hùng Tân 
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