
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:           /UBND-VXNV  Ninh Thuận, ngày           tháng 5 năm 2022 

V/v tham mưu đẩy mạnh 

công tác Cải cách hành 

chính và các chỉ số trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận đến 

năm 2025 

                                 Kính gửi:  Sở Nội vụ. 

Nhằm thực hiện có hiệu quả và bền vững đối với công tác Cải cách hành 

chính và các chỉ số (PAR INDEX, PAPI, SIPAS, PCI, DTI và DDCI) trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết số 05/NQ-TU 

ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận về đẩy 

mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông 

tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét ban 

hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đẩy mạnh công tác Cải cách hành 

chính và các chỉ số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 và trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và các 

chỉ số trên địa bàn tỉnh năm 2022 đối với các sở, ngành và địa phương trong 

tháng 05/2022. 

2. Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và địa phương nâng cao trách 

nhiệm giải trình, thường xuyên tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, 

kiểm tra, giám sát, đánh giá và rút kinh nghiệm đối công tác Cải cách hành 

chính và các chỉ số một cách toàn diện để bảo đảm việc thực hiện đạt hiệu quả, 

chất lượng thực chất và bền vững; đồng thời, chuẩn bị nội dung phục vụ các 

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh trong tháng 06/2022./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ, TTPVHCC; 

- Lưu: VT, VXNV. NAM. 

 CHỦ TỊCH 

  

 

  

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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