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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020

của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2018 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 
2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định 3069/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân  tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số 
cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, 
thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Theo đề nghị của Hội đồng đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính 
tỉnh tại Tờ trình số 169/TTr-HĐCCHC ngày 19 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, 

ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (chi tiết có các Phụ 
lục 1, 2, 3, 4 đính kèm).

Điều 2. Căn cứ kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020, Thủ trưởng 
các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, 
rút kinh nghiệm, có giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện Chỉ số cải 
cách hành chính những năm tiếp theo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thành viên Hội đồng 
đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ 
Quyết định thi hành./.

 Nơi nhận:
 - Như Điều 3;
 - Bộ Nội vụ;
 - Thường trực Tỉnh ủy; (để báo cáo)
 - Thường trực HĐND tỉnh;
 - Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQ tỉnh;
 - Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
 - Trung tâm Công nghệ thông tin;
 - Lưu: VT, NC.Th (20b).

 CHỦ TỊCH

Nguyễn Dương Thái
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