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Kính gửi : Phòng Kinh tế - Hạ tầng 
 

Thực hiện Công văn số 737/SNV-CCHC ngày 01/10/2020 của Sở Nội vụ 
tỉnh Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện tự đánh giá chấm điểm để xác định Chỉ số 
cải cách hành chính năm 2020; 

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo tự đánh giá chấm điểm Chỉ số cải cách hành 
chính, trình Hội đồng thẩm định chấm điểm của tỉnh Hà Nam trong năm 2020, Ủy 
ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng cơ quan phòng Kinh tế - Hạ tầng thu thập 
hoàn thiện tất cả các tài liệu kiểm chứng xác định Chỉ số cải cách hành chính thuộc 
lĩnh vực của cơ quan mình phụ trách bao gồm các loại kế hoạch, quyết định, báo cáo 
cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu chất lượng. 
2. Chính sách chất lượng. 
3. Kế hoạch đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 

9001. 
4. Các quyết định thành lập (kiện toàn) Ban chỉ đạo Hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001; công bố hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn ISO 9001. 

Việc cung cấp đầy đủ tài liệu kiểm chứng có chất lượng như: các loại Kế 
hoạch, Quyết định, Báo cáo, vv..., nội dung báo cáo có kết quả số liệu rõ ràng, đầy 
đủ thông tin theo yêu cầu, sẽ là cơ sở để Hội đồng chấm điểm của UBND tỉnh Hà 
Nam đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC cho UBND huyện, quyết định trực tiếp đến 
thành tích  thi đua của huyện trong năm 2020. 

Lĩnh vực tài liệu kiểm chứng do đơn vị nào tham mưu, để Hội đồng chấm 
điểm của tỉnh đánh giá thấp, làm ảnh hưởng tới kết quả chấm điểm và xếp loại thi 
đua của UBND huyện, thì thủ trưởng cơ quan đơn vị đó phải hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước UBND huyện về lĩnh vực do đơn vị phụ trách.  

 Báo cáo và tài liệu kiểm chứng được gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua 
phòng Nội vụ vào hòm thư điện tử: phongnoivuthanhliem@gmail.com) dưới dạng 
văn bản chữ ký số hoặc dưới dạng văn bản đã được ký, đóng dấu và ken, quét file 
pdf, thời gian gửi trước ngày 20/10/2020. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

  Nơi nhận: 

  - Như kính gửi; 

  - Lưu VT-NV. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lại Thị Ngọc Trâm 
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