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BÁO CÁO
Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm
Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Thực hiện Công văn số 3477/UBND-NC ngày 04/9/2015 của UBND tỉnh về
việc hướng dẫn báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính. Sở Tư pháp báo
cáo kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Về Kế hoạch cải cách hành chính:
Ban hành Quyết định số 96/QĐ-STP ngày 14/11/2017 về Kế hoạch cải cách
hành chính năm 2018. Trong đó xác định 22 nhiệm vụ trọng tâm trên 06 nội dung
cải cách hành chính.
2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:
- Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách công tác cải cách hành chính; phân công
trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm tham mưu thực
hiện công tác cải cách hành chính của phòng, đơn vị được giao.
- Đã chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan tham gia vào quá trình thực hiện
nhiệm vụ cải cách hành chính một cách toàn diện, sát với thực tế; duy trì các cuộc
họp giao ban Lãnh đạo Sở hàng tuần, giao ban lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp và các
phòng thuộc Sở hàng tháng. Qua đó đánh giá kịp thời tình hình thực hiện Kế hoạch
công tác của các phòng, đơn vị và triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy
ban nhân dân tỉnh đảm bảo sự thông suốt trong chỉ đạo, điều hành.
- Để kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích
xuất sắc trong công tác cải cách hành chính, đồng thời để thực hiện đạt hiệu quả cải
cách hành chính năm 2018 với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo,
hiệu quả”; xây dựng một nền hành chính hiện đại, tăng cường năng lực quản lý,
nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong giải quyết công việc thông qua việc
ứng dụng các phần mềm quản lý, văn bản điện tử theo Quyết định số 2341/QĐUBND ngày 08/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế
hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2018. Sở Tư pháp đã ban hành Kế
hoạch số 170/KH-STP ngày 26/01/2018 về phát động phong trào thi đua cải cách
hành chính năm 2018.
3. Công tác kiểm tra cải cách hành chính:
Xác định được tầm quan trọng của công tác kiểm tra, lãnh đạo Sở đã đưa nội
dung này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 nhằm đánh giá kết quả
triển khai công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc thông qua hình thức
kiểm tra thực tế. Nhiệm vụ này dự kiến thực hiện trong Quý III/2018.
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4. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính:
Xác định trách nhiệm của lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc
Sở trong việc tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành
chính trong phạm vi mình đảm nhiệm phải đảm bảo về tiến độ, thời gian thực hiện, cơ
chế phối hợp hoàn thành theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018. Sở đã ban
hành Kế hoạch số 171/KH-STP ngày 26/01/2018 về tuyên truyền cải cách hành
chính năm 2018 được lồng ghép nhân dịp sinh hoạt “Ngày pháp luật”, các cuộc họp
giao ban; Sở đã tổ chức phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện đến toàn thể công
chức, viên chức trong cơ quan các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh có liên
quan đến công tác cải cách hành chính.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Cải cách thể chế:
1.1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
Công tác soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng
nhân, Ủy ban nhân dân tỉnh ngày càng được quan tâm đúng mức về trình tự, thủ tục
ban hành. Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành cơ bản tuân thủ chặt chẽ
trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành (từ khâu xây dựng dự thảo, tổ chức lấy ý
kiến góp ý và gửi cơ quan thẩm định trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét,
ban hành). Do đó, cơ bản bảo đảm tính thống nhất, hợp hiến, hợp pháp giữa văn bản
địa phương và văn bản cấp trên; tính hiệu lực, hiệu quả và tính khả thi của văn bản
quy phạm pháp luật, từ đó bảo đảm chất lượng của văn bản được ban hành khi tổ
chức triển khai thực hiện.
Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: Quyết định số 22/2018/QĐUBND ngày 08/3/2018 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tư
pháp (Chỉ thị số 30/2010/CT-UBND ngày 02/12/2010 và Quyết định số
1319/2010/QĐ-UBND ngày 17/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh); Quyết định số
24/2018/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2015/QĐUBND ngày 21/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản
lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa
bàn tỉnh;
Tổng số văn bản góp ý, thẩm định trong 6 tháng đầu năm 2018 có 203 văn
bản (60 thẩm định, 143 góp ý). Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 21/5/2018, Ủy ban
nhân dân tỉnh ban hành 32 Quyết định quy phạm pháp luật.
1.2. Công tác Kiểm tra, tự kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật:
a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: Công tác tự kiểm tra văn bản
do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017 gồm 146
quyết định; Báo cáo số 16/BC-UBND ngày 23/01/2018 về kết quả tự kiểm tra văn
bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/10/2016 đến
ngày 30/9/2017 có nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an; Báo
cáo số 02/BC-UBND ngày 03/01/2018 về kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm
pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2017 đến năm
01/12/2017 có nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; Báo cáo
số 44/BC-UBND ngày 27/02/2018 về kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ
thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017; báo cáo kết quả tự kiểm tra văn
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bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực
Tài nguyên và Môi trường và Nội vụ.
b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: Kế hoạch số 5296/KH-UBND
ngày 18/12/2017 về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh
Thuận năm 2018; Kế hoạch số 783/KH-UBND ngày 28/02/2018 về thực hiện hệ
thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2018;
Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu
lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh
Thuận năm 2017; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn triển khai Nghị
quyết số 07/NQ-CP ngày 16/01/2018 của Chính phủ phê duyệt kết quả pháp điển hệ
thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề Tương trợ tư pháp; văn thư, lưu trữ và
28 đề mục.
2. Cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông:
a) Cải cách thủ tục hành chính: tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 27/02/2018 công bố Danh mục thủ tục hành
chính lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; Quyết
định số 705/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành
chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn
phòng đăng ký đất đai Ninh Thuận trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
Ninh Thuận; Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 công bố Danh mục thủ
tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết
qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh
Ninh Thuận; Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 công bố danh mục thủ
tục hành chính trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của
Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 862/2018/QĐ-UBND ngày 08/3/2018
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp
luật thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân
cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Ninh Thuận.
Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 49/KH-STP ngày 09/01/2018 về hoạt động
kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018; Quyết định về việc kiện toàn cán bộ, công
chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính Sở Tư pháp và Quyết định
về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”. ban
hành Công văn số 1099/STP-VP ngày 31/5/2018 về việc khảo sát mức độ hài lòng
của các cơ quan, đơn vị đối với việc thực thi công vụ tại Sở Tư pháp.
Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở Tư pháp thụ lý và giải quyết 10.121 hồ sơ,
trong đó: trước hẹn 947, đúng hẹn 9.144, số hồ sơ đang giải quyết (trong thời hạn
giải quyết) 30. Từ đầu năm 2018 đến nay không có phản ánh kiến nghị về thủ tục
hành chính.
b) Tình hình thực hiện Bộ chỉ số PCI: đã thực hiện Báo cáo kết quả triển khai
thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP và chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh của
tỉnh về " Thiết chế pháp lý" năm 2017; kết quả thực hiện chỉ tiêu Chỉ số thành phần
PCI năm 2017 theo Quy chế phối hợp số 354/QCPH-STP-TTr-CA-VKS-TA-THA;
đang tổ chức lấy ý kiến xây dựng Quy chế phối hợp hành động thực hiện chỉ số
thành phần “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự” giữa Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh,
Công an tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành
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án dân sự tỉnh trong việc thực hiện chỉ số thành phần “Thiết chế pháp lý và An ninh
trật tự” theo Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
(PCI) tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020.
3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:
Thực hiện Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014
của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh; Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 21/02/2018 của Tỉnh ủy Ninh Thuận thực
hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 110-KH/BCS ngày 30/3/2018 của
Ban Cán sự Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết số
10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 92-KH/TU ngày
21/02/2018 của Tỉnh ủy; Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan
hành chính và đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện trện địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp đã
dự thảo và tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án kiện toàn chức năng, nhiêm vụ và
quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Tư pháp. Quyết định quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Tư pháp; cơ cấu tổ
chức của Sở sau khi kiện toàn: Lãnh đạo Sở gồm: Giám đốc và 03 Phó Giám đốc;
các đơn vị thuộc Sở gồm: Thanh tra Sở; Phòng Nghiệp vụ 1; Phòng Nghiệp vụ 2;
các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; Trung
tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; Phòng Công chứng số 1. Ban hành các Quyết định về
việc phân công công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc và phân công nhiệm vụ
công tác đối với công chức thuộc Sở Tư pháp.
4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức:
a) Trên cơ sở Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngày 18/01/2018, Giám đốc Sở Tư pháp ban
hành Quyết định số 15/QĐ-UBND về việc phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng công
chức, viên chức năm 2018. Việc bố trí công chức, viên chức tham dự các lớp đào
tạo, bồi dưỡng được thực hiện theo kế hoạch, lộ trình và đảm bảo hoàn thành tốt
nhiệm vụ của cơ quan; phù hợp với công tác quy hoạch của Sở. Trong 6 tháng đầu
năm 2018, Sở Tư pháp đã cử 01 công chức tham dự lớp Trung cấp Lý luận chính trị.
b) Việc đánh giá, xếp loại được thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định
số 122/2017/QĐ-UBND. Hàng tháng, sau khi các phòng, đơn vị gửi kết quả đánh
giá, phân loại; Văn phòng Sở đã tổng hợp và trình ban Lãnh đạo Sở họp, xem xét
đánh giá. Nhiệm vụ này được triển khai thực hiện thường xuyên, đúng thời gian quy
định. Ban hành Quyết định số 02/QĐ-STP ngày 03/01/2018 Phê duyệt Kế hoạch
kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2018; đã tổ chức 02 đợt kiểm
tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức
vào các ngày 12/02/208 tại Phòng Công chứng số 1 và ngày 23/02/2018 tại Trung
tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp.
c) Công tác quy hoạch cán bộ: Tờ trình số 548/TTr-STP ngày 23/3/3018 về
việc đề nghị phê duyệt cán bộ dự nguồn quy hoạch thuộc diện Ban Cán sự Đảng Ủy
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ban nhân dân tỉnh quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những
năm tiếp theo. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo về công tác cán bộ cho các Sở,
ngành.
5. Cải cách tài chính công:
a) Ban hành Quyết định số 05/QĐ-STP ngày 08/01/2018 về việc ban hành
Quy chế định mức chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản Sở Tư pháp; Quyết
định số 30/QĐ-STP ngày 13/4/2018 Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm
chống lãng phí năm 2018 của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận; thực hiện tốt Quy chế
dân chủ ở cơ sở, tăng cường tính minh bạch và quyền giám sát của mỗi công chức,
viên chức; theo dõi, quản lý chặt chẽ việc sử dụng và tiết kiệm tối đa kinh phí được
cấp hằng năm và tài sản của cơ quan.
b) Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005
của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí
quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính. Sở Tư pháp có 03 đơn vị sự nghiệp,
trong đó có 01 đơn vị tự chủ một phần, 01 đơn vị tự chủ 100%, 01 đơn vị Nhà nước
đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động. Việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo
Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đã tạo điều
kiện cho các đơn vị chủ động sử dụng nguồn lực tài chính để thực hiện nhiệm vụ
được giao; các đơn vị sự nghiệp đều ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế
quản lý tài sản công.
6. Hiện đại hoá nền hành chính:
Để triển khai thực hiện có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt
động của cơ quan, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 03/KH-STP ngày 02/01/2018
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 2018. Tiếp tục
duy trì sử dụng mạng nội bộ (LAN) và mạng Internet trong trao đổi công việc qua hệ
thống thư điện tử (Email); duy trì hiệu quả Trang thông tin điện tử thành phần tại
Cổng thông tin điện tử tỉnh; triển khai thực hiện việc ứng dụng phần mềm Văn
phòng điện tử trong cơ quan. Duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của phòng, đơn vị thuộc
Sở Tư pháp; Sở ban hành Kế hoạch số 73/KH-STP ngày 12/01/2018 duy trì cải tiến
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm
2018; Quyết định số 08/QĐ-STP ngày 12/01/2018 về việc công bố Mục tiêu chất
lượng năm 2018 và Kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2018.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở Tư pháp đã hoàn thành cơ bản công việc
được giao về nhiệm vụ cải cách hành chính; kịp thời tuyên truyền đến toàn thể công
chức, viên chức các văn bản về cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt công tác
cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính; giải quyết kịp thời các thủ tục hành
chính cho tổ chức và cá nhân; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong
hoạt động chuyên môn; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động Trang thông tin
điện tử của Sở.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế
đó là: tiến độ triển khai một số nhiệm vụ về cải cách hành chính còn chậm so với Kế
hoạch đề ra.
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IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018
1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền phổ biến kịp thời đến công chức, viên
chức các văn bản của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến cải cách hành chính;
trọng tâm là Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh uỷ về tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020.
2. Hoàn chỉnh Đề án kiện toàn chức năng, nhiêm vụ và quyền hạn và cơ cấu
tổ chức, biên chế của Sở Tư pháp theo Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 18/5/2018
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy
các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện trện địa bàn tỉnh.
3. Tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện xây dựng và hoàn
thiện thể chế; thực hiện tốt công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo
Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của Ủy
ban nhân dân tỉnh 6 tháng cuối năm 2018, nhất là khâu xây dựng chính sách nhằm
tạo hành lang pháp lý vững chắc cho sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
4. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác kiểm tra, xử lý văn bản
theo thẩm quyền, kịp thời phát hiện những điểm chồng chéo, thiếu đồng bộ, khả thi
của văn bản. Tăng cường đôn đốc và theo dõi việc xử lý các văn bản trái pháp luật
của các Sở, ngành, địa phương. Tập trung rà soát, đề xuất hoàn thiện thể chế liên
quan đến đầu tư kinh doanh, đặc biệt là chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; tổ chức
thực hiện rà soát thường xuyên văn bản quy phạm pháp luật và theo một số chuyên
đề, lĩnh vực.
5. Tổ chức ký kết Quy chế phối hợp hành động thực hiện chỉ số thành phần
“Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự” giữa Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an
tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự
tỉnh trong việc thực hiện chỉ số thành phần “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự”
theo Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017-2020.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng
đầu và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Sở Tư pháp./.
(Kèm theo Phụ lục kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính 6 tháng
đầu năm 2018 của UBND tỉnh giao và Sở Tư pháp)
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- GĐ, các PGĐ STP;
- Lưu: VT, VP.
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