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V/v thực hiện cam kết thực hiện 

nhiệm vụ CCHC và nâng cao Chỉ số 

cải cách hành chính (PAR INDEX) 

năm 2021. 
 

 

   Phước Long, ngày       tháng     năm 2021 

 

 

 

 

 

Công tác cải cách của thị xã trong thời gian qua luôn được Thị ủy, UBND 

thị xã quan tâm chỉ đạo; các phòng, ban, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng, 

nỗ lực, tuy nhiên kết quả điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của thị xã chỉ 

đạt 80,25 điểm, đứng cuối cùng trong 11 huyện, thị, thành phố của tỉnh. Để thực 

hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND  ngày 27/01/2021 của UBND thị xã về việc thực 

hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021; Thực hiện cam kết của thị xã với 

UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số cải cách 

hành chính (PAR INDEX) năm 2021; Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND thị xã và Chủ 

tịch UBND các xã, phường khẩn trương, nghiêm túc chỉ đạo triển khai thực hiện 

hoàn thành 100% các nội dung đã ký cam kết tại Hội nghị công bố Chỉ số cải cách 

hành chính năm 2020 và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 của thị 

xã với Chủ tịch UBND thị xã đã ký ngày 07/5/2021 về thực hiện nhiệm vụ cải cách 

hành chính và cam kết tham mưu thực hiện các tiêu chí cải cách hành chính (Par 

index) năm 2021 của thị xã. 

2. Giao Trưởng phòng Nội vụ - LĐTB&XH thị xã kiểm tra, đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị, địa phương trực thuộc thị xã trong quá trình thực hiện cam kết và báo 

cáo Chủ tịch UBND thị xã kết quả thực hiện; tham mưu UBND thị xã xem xét, xử 

lý trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện 

không đúng, không đầy đủ nhiệm vụ cải cách hành chính đã cam kết. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện. 

(Gửi kèm: Bản cam kết thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và cam kết 

tham mưu thực hiện các tiêu chí cải cách hành chính góp phần nâng cao chỉ số cải 

cách hành chính (Par index) của thị xã)./. 

Nơi nhận:   CHỦ TỊCH 
- Sở Nội vụ;                                                     
- CT, PCT.UBND thị xã; 

- Như trên; 

- P.Nội vụ-LĐTB&XH;  

- LĐVP, CVK; 

- Lưu: VT.  

 

 Phạm Thụy Luân 

  Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã; 

- UBND các xã, phường. 
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