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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính  

của Người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 

và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2021 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 19/2019/UBND ngày 04 tháng 5 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan 

hành chính nhà nước các cấp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên 

địa bàn tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 11 của Quy định 

trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong 

thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành 

kèm theo Quyết định số 19/2019/UBND ngày 04 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2022 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố kết quả Chỉ số cải cách hành 

chính năm 2021 của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các cơ 

quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 51/TTr-SNV ngày 26 

tháng 01 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính của 

Người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2021 như sau: 

1. Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:  

- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 
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- Giám đốc Sở Nội vụ; 

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Giám đốc Sở Tài chính; 

- Giám đốc Sở Tư pháp; 

- Chánh Thanh tra tỉnh; 

- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải; 

- Giám đốc Sở Ngoại vụ; 

- Giám đốc Sở Du lịch; 

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Giám đốc Sở Công Thương; 

- Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh; 

- Giám đốc Sở Y tế; 

- Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; 

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ:  

- Giám đốc Sở Xây dựng; 

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn. 

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ:  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Lão; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Ân; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát; 
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- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã An Nhơn; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vân Canh. 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, 

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

Nơi nhận:     
- Như Điều 3;                                                                                      

- Bộ Nội vụ (Vụ CCHC); 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- ĐUK các cơ quan tỉnh; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- THCB, PVHCC, HCTC; 

- Lưu: VT, KSTT, K12. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Phi Long 
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