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BÁO CÁO 

Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính năm 2022  
––––––––––––––––––– 

 
                   Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên. 

 

Thực hiện Công văn số 1007/VPUB-KSTT ngày 01/12/2022 của Văn 

phòng UBND tỉnh Điện Biên về việc báo cáo kết quả chấm điểm đánh giá việc 

giải quyết thủ tục hành chính năm 2022; Công văn số 105/VPUB-KSTT ngày 

18/3/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên về việc hướng dẫn chấm điểm 

đánh giá việc giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh. 

UBND huyện Mường Ảng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và Quyết định số 1187/QĐ-

UBND ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh Điện Biên để thực hiện chấm điểm 

đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục 

hành chính tự đánh giá và chấm điểm việc thực hiện nhiệm vụ 

(Có biểu mẫu số 1 kèm theo). 

2. Ủy ban nhân dân huyện tự đánh giá và chấm điểm việc thực hiện giải 

quyết thủ tục hành chính của huyện 

(Có biểu mẫu số 2 kèm theo). 

Trên đây là báo cáo kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục 

hành chính năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo VP; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, BPTNTKQ. 
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