
BỘ NỘI VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /QĐ-BNV Hà Nội, ngày          tháng         năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 

2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương  

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ 

Căn cứ Nghị định số 63/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; 

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 

ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 

2030; 

Căn cứ Quyết định số 876/QĐ-BNV ngày 10 tháng 11 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các 

bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

giai đoạn 2022 - 2030”; 

Căn cứ Quyết định số 979/QĐ-BNV ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh 

giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục 

vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030”; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai xác định Chỉ 

số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Ðiều 3; 
- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa; 
- Sở Nội vụ các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Lưu: VT, CCHC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
 
 

 

 
 

  

 
 

Nguyễn Trọng Thừa 
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