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     Kính gửi:  

- Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 

- Công an huyện; Tòa án nhân dân huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện;  

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 29/01/2021 của UBND huyện 

về cải cách hành chính (CCHC) huyện Tràng Định năm 2021; Kế hoạch số 

156/KH-UBND ngày 17/8/2021 của UBND huyện về triển khai các nhiệm vụ, 

giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 

tỉnh Lạng Sơn trên địa bàn huyện Tràng Định năm 2021; Kế hoạch số 142/KH-

UBND ngày 29/6/2021 về cải thiện bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh 

huyện Tràng Định năm 2021. 

Thực hiện Quyết định số 2667/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND 

huyện về việc thành lập Tổ theo dõi các chỉ số trên địa bàn huyện Tràng Định 

năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo hàng 

tuần kết quả thực hiện các chỉ số CCHC, PAPI, DDCI trên địa bàn huyện Tràng 

Định như sau: 

I. Nội dung báo cáo 

1. Chỉ số CCHC 

Thủ trưởng các phòng chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Báo 

cáo kết quả thực hiện hàng tuần về tiến độ thực hiện các chỉ số cải cách hành 

chính theo phân công tại cột số 04 - Phụ lục 01 kèm theo. 

2. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp cấp huyện trực 

thuộc, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Báo cáo kết quả thực hiện hàng tuần về 

tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chỉ số PAPI theo phân công cơ quan chủ trì tại 

cột số 03 - Phụ lục 02 kèm theo. 

- Đề nghị Tòa án nhân dân huyện: Đánh giá kết quả thực hiện trong 9 

tháng đầu năm 2021 đối với nội dung 3.4 tại phụ lục 02 kèm theo. 

- Đề nghị Trung tâm y tế huyện: Đánh giá kết quả thực hiện trong 9 tháng 

đầu năm 2021 đối với nội dung 6.1 tại phụ lục 02 kèm theo. 

- Đề nghị Công an huyện: Đánh giá kết quả thực hiện trong 9 tháng đầu 

năm 2021 đối với nội dung 6.4 tại phụ lục 02 kèm theo. 
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3. Chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) 

Các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện; phòng Tư 

pháp; Thanh tra huyện; phòng Tài chính Kế hoạch; phòng Tài nguyên và Môi 

trường): Báo cáo hàng tuần kế hoạch, giải pháp đã triển khai, công tác phối hợp 

trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ tại cột số 6 - Phụ lục 03 kèm theo. 

II. Thời gian báo cáo 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp cấp huyện trực thuộc, Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn: Báo cáo bằng văn bản gửi về UBND huyện (qua 

phòng Nội vụ) vào thứ 5 hàng tuần, trong giờ hành chính. 

- Đối với các đơn vị Tòa án nhân dân huyện, Trung tâm Y tế huyện, Công 

an huyện: báo cáo văn bản gửi về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) trước ngày 

20/10/2021. 

UBND huyện Tràng Định yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện. Nếu có khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị liên hệ về phòng Nội vụ, đồng chí 

Nguyễn Thúy Hường, số điện thoại 0974.015.466 để thống nhất thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, Phó Chánh VP HĐND và UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; phòng Tài chính – Kế hoạch; 

- Lưu: VT, PNV. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 
Vũ Đức Thiện 
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