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TỈNH BÌNH THUẬN 
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Số: 2825   /QĐ-UBND               Bình Thuận, ngày  30   tháng 12 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính 

 đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công 

nghiệp và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2022 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2022 của 

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại công tác cải cách 

hành chính đối với các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; 

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh tại 

Tờ trình số 3079/TTr-HĐTĐ ngày 21 tháng 12 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính đối 

với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công 

nghiệp và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2022 (chi 

tiết tại các Phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Kết quả này là một trong các tiêu chí để xem xét đánh giá, bình 

xét thi đua, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có liên quan. Căn cứ kết quả đánh 

giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 được công bố tại Quyết định 

này, Chủ tịch UBND tỉnh giao:  

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Trưởng Ban 

Quản lý các Khu công nghiệp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ 

đạo rà soát, xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế tại đơn vị, địa 

phương và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để 

theo dõi, tổng hợp.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng 

các Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý các Khu công 

nghiệp và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Như Điều 4; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ); 

- Lưu: VT, CCHC, NCKSTTHC. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Anh Dũng 
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