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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành  

và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;  

Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai 

đoạn 2021-2030; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2431/TTr-SNV ngày 
19/11/2021 về việc ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, 

ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính (sau đây viết tắt là Bộ 

Chỉ số) của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh 

Nam Định (chi tiết tại Bộ Chỉ số, Phụ lục I, Phụ lục II  kèm theo).  

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố có trách nhiệm sử dụng Bộ chỉ số để theo dõi, đánh giá kết quả cải cách 

hành chính hàng năm của đơn vị, địa phương mình.  

Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 348/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Ban hành Bộ 

Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành 

phố trên địa bàn tỉnh Nam Định; Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Ban hành danh mục, thang điểm các tiêu chí, tiêu 

chí thành phần của Bộ Chỉ số CCHC của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, 

thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành của 

tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng các đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

 Nơi nhận:  
- Bộ Nội vụ;  

- TT.Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;  

- Như Điều 3;  

- Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;  

- Lưu: VP1, VP11, VP8.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Nghị 
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