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Tánh Linh, ngày 08

tháng 02 năm 2017

V/v thực hiện Quyết định công
bố kết quả đánh giá, xếp loại
chỉ số CCHC năm 2016 của
UBND tỉnh.

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện.
Thực hiện Công văn số 41/SNV-CCHC ngày 06/01/2016 của Sở Nội vụ tỉnh
Bình Thuận về việc công bố Quyết định kết quả đánh giá, xếp loại chỉ số CCHC
năm 2016 đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện,
thị xã, thành phố; UBND huyện triển khai một số nội dung như sau:
Theo quyết định đánh giá, xếp loại chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của
UBND tỉnh, huyện Tánh Linh đạt kết quả tốt, xếp hạng 3/10 huyện, thị xã trên địa
bàn tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, huyện Tánh Linh
vẫn còn một số nội dung chưa đạt theo quy định, vì vậy UBND tỉnh đã trừ điểm tại
Quyết định đánh giá, xếp loại chỉ số cải cách hành chính năm 2016 (Kèm theo Quyết
định số 3883/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận).
Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn
chế trong việc thực hiện chỉ số CCHC năm 2016, UBND huyện đề nghị các cơ quan,
đơn vị rà soát lại các nội dung, nhiệm vụ, các tiêu chí chưa đạt hoặc đạt điểm thấp so
với điểm chuẩn; trên cơ sở đó nghiên cứu rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp
nhằm khắc phục trong năm 2017 của cơ quan, đơn vị mình. Cụ thể:
1. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Đã triển khai Một cửa điện tử cấp
huyện nhưng chưa đạt Một cửa hiện đại.
2. Phòng Tư pháp: Chưa tham mưu chương trình ban hành văn bản QPPL;
3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tỷ lệ cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định
ISO chưa đạt 100%;
4. Phòng Văn hóa và Thông tin: Chưa tham mưu triển khai thực hiện dịch vụ
công trực tuyến mức độ 3, 4.
Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện triển khai thực
hiện các nội dung chỉ đạo tại Công văn này, kết quả thực hiện báo cáo về UBND
huyện trước ngày 12/02/2017 (qua Phòng Nội vụ) để theo dõi chỉ đạo./.
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Nội vụ;
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- Phòng Nội vụ;
- Lưu: VT, Quân (
b).
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