
            BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số:          /BNN-TCCB  Hà Nội, ngày      tháng      năm  
V/v góp ý dự thảo Chỉ số CCHC các 

đơn vị và hướng dẫn đánh giá, chấm 

điểm năm 2022 

 

 

       Kính gửi:   - Các Tổng cục, các Cục, các Vụ thuộc Bộ,  

- Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; 

- Trung tâm Tin học và Thống kê. 

 

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ năm 2022 và trên cơ sở 

dự thảo Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang 

bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022-2030, 

của Bộ Nội vụ, Văn phòng CCHC đã phối hợp với Vụ cải cách hành chính (Bộ 

Nội vụ) và các đơn vị liên quan thực hiện sửa đổi, bổ sung dự thảo Chỉ số 

CCHC các đơn vị của Bộ năm 2022 và Hướng dẫn đánh giá, chấm điểm trên cơ 

sở yêu cầu thực tiễn và kế thừa Bộ Chỉ số CCHC năm 2021 (Quyết định số 

4478/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/11/2021, công văn số 8333/BNN-TCCB ngày 

19/12/2021 về hướng dẫn đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC). 

Đề nghị các đơn vị tập trung nghiên cứu, rà soát, góp ý kiến, cụ thể: 

1. Dự thảo Chỉ số CCHC các đơn vị năm 2022 (Phụ lục I kèm theo). 

2. Hướng dẫn đánh giá, chấm điểm (Phụ lục II kèm theo). 

3. Tổng hợp kết quả chấm điểm của đơn vị (Phụ lục III kèm theo).  

4. Phiếu lấy ý kiến (khảo sát) kèm theo,  

Văn bản góp ý kiến của đơn vị gửi về Bộ (Văn phòng CCHC) trước ngày 

15/09/2022 (thứ 5) và gửi File (doc) theo địa chỉ Email: hinhvd.cchc@gmail.com 

để kịp tổng hợp, trình Bộ ban hành theo quy định./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, VPCCHC (3b). 

  

           KT. BỘ TRƯỞNG 

           THỨ TRƯỞNG  

 

 

           

        

 

 

            Phùng Đức Tiến 
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