UBND TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NỘI VỤ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

78

/SNV-TCBM

Ninh Thuận, ngày 08 tháng 01 năm 2021

V/v phối hợp, thông tin về kết
quả thực hiện nhiệm vụ cải
cách hành chính năm 2020
trên địa bàn tỉnh.

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành;
- Các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành
chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Ninh Thuận (Tổ giúp việc);
Căn cứ Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện
nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn
tỉnh Ninh Thuận;
Căn cứ Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tiến hành khảo sát mức độ hài
lòng của tổ chức, cá nhân xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 của
các Sở ban ngành huyện thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
Trên cơ sở Biên bản làm việc của Tổ giúp việc với các cơ quan, đơn vị,
địa phương (từ ngày 01/12/2020 đến ngày 08/12/2020); đồng thời qua tổng hợp
Phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành
chính nhà nước năm 2020 (phiếu khảo sát) do Bưu điện tỉnh cung cấp;
Sở Nội vụ thông tin đến quý cơ quan, đơn vị, địa phương dự kiến kết quả
thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh; đồng thời
đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp rà soát, có ý kiến đối với kết
quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 của đơn vị (theo Phụ lục
được đăng tải trên Trang tin điện tử Sở Nội vụ; đồng thời được gửi qua phần
mềm Văn phòng điện tử của quý cơ quan, đơn vị, địa phương).
Trường hợp có yêu cầu điều chỉnh nội dung điểm trên từng lĩnh vực, Sở
Nội vụ đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương làm việc cụ thể với đơn vị chủ
trì từng nội dung trong Tiêu chí (thông qua văn bản hoặc biên bản làm việc) để
thống nhất trước khi gửi kết quả phối hợp về Sở Nội vụ.

Văn bản phối hợp của quý cơ quan, đơn vị, địa phương vui lòng gửi về Sở
Nội vụ trước ngày 15/01/2021 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo
quy định.
Sở Nội vụ đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm phối hợp
thực hiện nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Thành viên Tổ giúp việc;
- Trang tin điện tử Sở Nội vụ (đ/t);
- Lưu: VT, TCBM.
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