
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND 

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng      năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và  

hành chính công năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
 

     CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ  uật s a đổi,  ổ sung m t s  điều của  uật Tổ chức Ch nh phủ và 

 uật tổ chức ch nh quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

phủ  an hành Chương trình tổng thể cải cách hành ch nh nhà nước giai đoạn 

2021-2030; 

Căn cứ Chỉ thị s  23/CT-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành 

ch nh nhà nước giai đoạn 2021-2030; 

Căn cứ Nghị quyết s  09-NQ/TU ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Đại h i 

đại biểu Đảng b  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025;  

Căn cứ Quyết định s  4655/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính 

nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định s  5065/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính 

nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đ c Sở N i vụ tại Tờ trình s  417/TTr-SNV ngày 

16 tháng 8 năm 2022 về việc ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ s  

Hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải thiện, nâng cao 

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, 

ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND 

xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TTr.Tỉnh ủy; TTr. HĐND tỉnh;  

- TTr.UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- UBKT Tỉnh ủy, các Ban thuộc Tỉnh ủy; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND cấp huyện, cấp xã;  

- Đài PTTH tỉnh, Báo BR-VT; 

- Cổng TTĐT tỉnh, Web CCHC tỉnh; 

- Lưu: VT, CCHC&VTLT. NC7. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thọ 
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