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QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 11 của Quy định trách nhiệm của
người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong thực hiện nhiệm vụ
cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định
số 19/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25
tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của
Chính phủ quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ
chức, đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 314/TTr-SNV ngày
19 tháng 5 năm 2021 và Công văn số 932/SNV-CCHCVTLT ngày 07 tháng 6
năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 11 của Quy định trách
nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong thực hiện
nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo
Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh như sau:
1. Sửa đổi một số nội dung tại Điều 11 như sau:
a) Sửa đổi điểm a khoản 1 như sau:
“a) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương được đánh giá hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ phải thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung, trách nhiệm
theo quy định tại Chương II Quy định này và có chỉ số cải cách hành chính của
cơ quan, đơn vị, địa phương của năm đánh giá đạt từ 85% trở lên theo kết quả
công bố chỉ số cải cách hành chính của cấp có thẩm quyền.”.
b) Sửa đổi điểm a khoản 2 như sau:

“a) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương được đánh giá hoàn
thành tốt nhiệm vụ phải thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung, trách nhiệm theo
quy định tại Chương II Quy định này và có chỉ số cải cách hành chính của cơ
quan, đơn vị, địa phương của năm đánh giá đạt từ 70% đến dưới 85% theo kết
quả công bố chỉ số cải cách hành chính của cấp có thẩm quyền.”.
c) Sửa đổi điểm a khoản 3 như sau:
“a) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương được đánh giá hoàn
thành nhiệm vụ phải thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung, trách nhiệm theo quy
định tại Chương II Quy định này và có chỉ số cải cách hành chính của cơ quan,
đơn vị, địa phương của năm đánh giá đạt từ 55% đến dưới 70% theo kết quả
công bố chỉ số cải cách hành chính của cấp có thẩm quyền.”.
d) Sửa đổi khoản 4 như sau:
“4. Không hoàn thành nhiệm vụ
Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương bị đánh giá không hoàn
thành nhiệm vụ nếu không thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung, trách nhiệm
theo quy định tại Chương II Quy định này và có chỉ số cải cách hành chính của
cơ quan, đơn vị, địa phương của năm đánh giá đạt dưới 55% theo kết quả công
bố chỉ số cải cách hành chính của cấp có thẩm quyền.”.
2. Bãi bỏ một số nội dung tại Điều 11 như sau:
a) Điểm b khoản 1;
b) Điểm b khoản 2;
c) Điểm b khoản 3.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 6 năm 2021.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ,
Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và Thủ
trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Bộ Nội vụ (Vụ CCHC);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Ban thuộc Tỉnh ủy;
- TT Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- Báo Bình Định, Đài PT-TH tỉnh;
- LĐ, CV VP UBND tỉnh;
- THCB, PVHCC, HCTC;
- Lưu: VT, KSTT.
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