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THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2022 

của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hà Trung 
 

 

Căn cứ Quyết định số 4308/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về ban hành bộ tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá, cách 

tính điểm để đánh giá, xếp hạng, xác định Chỉ số Cải cách hành chính của các 

Sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Hướng dẫn số 

3093/HD-UBND ngày 07/11/2021 của UBND huyện Hà Trung về việc hướng 

dẫn đánh giá, chấm điểm, xác định chỉ số CCHC cấp xã trên địa bàn huyện Hà 

Trung; Quyết định số 4400/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của Chủ tịch UBND 

huyện Hà Trung về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ đánh giá, chấm điểm chỉ 

số CCHC của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Sau rà soát, đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC của UBND các xã, thị 

trấn trên địa bàn, UBND huyện thông báo kết quả đánh giá, xếp hạng chỉ số cải cách 

hành chính năm 2022 của các đơn vị cụ thể như sau:  

1.  Hà Sơn Đạt  91.17 điểm Xếp loại: Xuất sắc 

2.  Hà Lĩnh Đạt  90.52 điểm Xếp loại: Xuất sắc 

3.  Hà Vinh Đạt  89.44 điểm Xếp loại: Tốt 

4.  Hà Lai Đạt  88.8 điểm Xếp loại: Tốt 

5.  Hà Châu Đạt  88.5 điểm Xếp loại: Tốt 

6.  Hà Đông Đạt  88.13 điểm Xếp loại: Tốt 

7.  Hà Giang Đạt  87.91 điểm Xếp loại: Tốt 

8.  Hà Hải Đạt  86.96 điểm Xếp loại: Tốt 

9.  Hà Bình Đạt  86.57 điểm Xếp loại: Tốt 

10.  Thị trấn Đạt  86.5 điểm Xếp loại: Tốt 

11.  Hà Thái Đạt  86.48 điểm Xếp loại: Tốt 

12.  Yên Dương Đạt  86.42 điểm Xếp loại: Tốt 

13.  Hà Tân Đạt  85.86 điểm Xếp loại: Tốt 

14.  Yến Sơn Đạt  85.22 điểm Xếp loại: Tốt 

15.  Hà Tiến Đạt  85.11 điểm Xếp loại: Tốt 

16.  Hoạt Giang Đạt  85.04 điểm Xếp loại: Tốt 

17.  Hà Ngọc Đạt  82.59 điểm Xếp loại: Tốt 

18.  Lĩnh Toại Đạt  81.62 điểm Xếp loại: Tốt 

19.  Hà Bắc Đạt  80.44 điểm Xếp loại: Tốt 

20.  Hà Long Đạt  80.07 điểm Xếp loại: Tốt 

 UBND huyện Hà Trung thông báo đến các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn căn cứ kết quả 

chỉ số cải cách hành chính năm 2022, tự đánh giá, rút kinh nghiệm về quá trình 

triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị; xây dựng và triển 
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khai các biện pháp cần thiết trong tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC năm 2023 

để nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai công tác CCHC, qua đó duy trì hoặc 

cải thiện chỉ số CCHC của đơn vị trong những năm tiếp theo (kèm theo kết quả 

thẩm định đánh giá tiêu chí, tiêu chí thành phần của các đơn vị)./. 
 

Nơi nhận:  
- Sở Nội vụ (b/c); 

- TTr.HU, Tr.HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện (b/c); 

- Các phòng chuyên môn và tương đương; 

- UBND các xã, thị trấn (t/h);  

- Lưu: VT,NV. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

 Hoàng Văn Long 
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