
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYÊṆ KIM SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /QĐ-UBND Kim Sơn,  ngày        tháng      năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về viêc̣ công bố kết quả xếp haṇg Chỉ số cải cách hành chính năm 2021  

của UBND cấp xã trên địa bàn huyện Kim Sơn 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYÊṆ KIM SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh Ninh 

Bình ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá xác định chỉ số cải cách hành 

chính của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình; 

 Căn cứ kết quả điều tra xã hội học và kết quả thẩm điṇh, xác định chỉ số cải 

cách hành chính năm 2021 của UBND cấp xã trên địa bàn huyện Kim Sơn tại Báo 

cáo số 35/BC-PNV ngày 13/5/2022 của Phòng Nội vụ huyện Kim Sơn; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện Kim Sơn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kết quả xếp haṇg Chỉ số cải cách hành chính  năm 2021 của 

UBND cấp xa ̃trên điạ bàn huyêṇ Kim Sơn (Có biểu kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận:                                            
- Như Điều 3;                                                                                      
- Sở Nôị vu;̣ 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyêṇ; 

- Trung tâm Văn hoá – Thể thao và Truyền 

thanh huyện; 

- Lưu: VT, PNV. 
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
 

Trần Xuân Trường 
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