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

Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 11 năm 2018

V/v thực hiện tự chấm điểm, đánh giá
chỉ số CCHC của Sở năm 2018 theo
nhiệm vụ được phân công

Kính gửi: Các phòng nghiệp vụ thuộc Sở
Thực hiện Quyết định số 2642/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2017
của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định việc đánh giá, xếp loại
công tác cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân
cấp huyện, thị xã, thành phố; Sở Tư pháp yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc
Sở triển khai thực hiện ngay việc tự chấm điểm, đánh giá chỉ số CCHC của Sở
Tư pháp năm 2018, cụ thể:
1. Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL: chủ trì phối hợp với các
phòng liên quan triển khai tự chấm điểm, đánh giá tại Mục II “Xây dựng và tổ
chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại cơ quan”, Phụ lục số 01 ban
hành kèm theo Quyết định số 2642/QĐ-UBND của UBND tỉnh; kèm theo tài
liệu giải trình.
2. Các phòng: Hành chính tư pháp; Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL;
Quản lý xử lý vi phạm hành chính và TDTHPL; Bổ trợ tư pháp; Phổ biến giáo
dục pháp luật; Thanh tra Sở cung cấp các tài liệu giải trình liên quan đến Mục
4.3 “Thực hiện thanh tra, kiểm tra định kỳ đối với các nhiệm vụ thuộc phạm vi
quản lý nhà nước do UBND tỉnh đã phân cấp cho cơ quan” và Mục 5.8 “Tỷ lệ
cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
theo quy định”, Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 2642/QĐUBND của UBND tỉnh.
3. Văn phòng Sở tự chấm điểm, đánh giá các mục còn lại tại Phụ lục số
01 ban hành kèm theo Quyết định số 2642/QĐ-UBND; kèm theo tài liệu giải
trình.
Văn bản tự chấm điểm đề nghị gửi về Văn phòng Sở trước ngày
10/11/2018 để kịp tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở phê duyệt trước khi gửi về Sở
Nội vụ. (Lưu ý: Tài liệu kiểm chứng đề nghị các phòng tổng hợp các file văn
bản đã ký số từ phần mềm Quản lý Văn bản & Điều hành email về địa chỉ
phngu.stp@thuathienhue.gov.vn để cập nhật vào phần mềm Chấm điểm CCHC)

Nhận được Công văn này, yêu cầu các phòng nghiệp vụ khẩn trương và
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như

trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Website Sở;
- Lưu VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Sở Tư pháp
Email: stp@thuathienhue.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian ký: 01.11.2018 10:56:57
+07:00

Phan Văn Quả

2

