ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 7021 /QĐ-UBND

Huế, ngày 02 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi một số điều của Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách
hành chính của các phòng và UBND các phường thuộc Thành phố do Ủy
ban nhân dân thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 6998/QĐ-UBND
ngày 17 tháng 11 năm 2017
ỦY BAN NHÂN THÀNH PHỐ HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính
phủ ban hành Chương trình tổng th cải cách hành chính nhà nư c giai đo n
2011-2020;
Căn cứ Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2019 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Sửa đổi một số điều của Quy định việc
đánh giá, xếp lo i công tác cải cách hành chính t i các sở, ban, ngành cấp tỉnh
và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố do Ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành kèm theo Quyết định số 2642/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2017;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ Thành phố t i Tờ trình số
/TTrPNV ngày tháng 11 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy định đánh giá, xếp lo i công tác cải
cách hành chính của các phòng chuyên môn và UBND các phường thuộc Thành
phố do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 6998/QĐUBND ngày 17 tháng 11 năm 2017, như sau:
1. Thay thế thang đi m đánh giá, xếp lo i cải cách hành chính (áp dụng
đối v i các phòng thuộc thành phố) t i phụ lục 01 ban hành kèm Quyết định số
6998/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2017 bằng Phụ lục 01 ban hành kèm
Quyết định này.
2. Thay thế thang đi m đánh giá, xếp lo i cải cách hành chính (áp dụng
đối v i UBND các phường thuộc thành phố) t i phụ lục 02 ban hành kèm Quyết
định số 6998/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2017 bằng Phụ lục 02 ban hành
kèm Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực k từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng
Nội vụ Thành phố, Thủ trưởng các các phòng, Chủ tịch UBND các phường và
các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ tỉnh;
- TVTU;
- TT HĐND TP;
- CT và các PCT UBND TP;;
- Các phòng ban, đơn vị thuộc TP;
- UBND 27 phường;
- VP: LĐ,CVNC;
- Lưu VT.
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