
  

KẾ HOẠCH 

Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 

 tại UBND thị xã và UBND các phường, xã  

 

Thực hiện Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC các sở, ban, 

ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị 

trấn và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là 

Quyết định số 2125/QĐ-UBND); Kế hoạch số 420/KH-UBND ngày 03/11/2022 

của UBND tỉnh về triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 tại 

các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan 

Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; UBND thị xã ban hành Kế hoạch 

triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 tại UBND thị xã và 

UBND các phường, xã, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 - Đánh giá một cách thực chất, chính xác, khách quan kết quả triển khai, 

thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 theo Quyết định số 2125/QĐ-

UBND tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định.  

- Phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của UBND các phường, 

xã; làm cơ sở, đánh giá xếp hạng công tác cải cách hành chính và công tác thi đua - 

khen thưởng năm 2022. Thông qua đó các phường, xã nhận rõ những kết quả đạt 

được, những tồn tại hạn chế để có giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng, hiệu 

quả cải cách hành chính hàng năm. 

- Nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu 

các cơ quan, đơn vị đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã. 

2. Yêu cầu 

- Việc xác định Chỉ số cải cách hành chính phải đảm bảo tính khả thi, thực 

chất, khách quan; thực hiện đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của 

thị xã, phường, xã được quy định tại tại Quyết định số 2125/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh. 

- Tổ chức công tác đánh giá, chấm điểm; công tác điều tra xã hội học của 

các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm trung thực, khách quan, đúng quy định. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Thành lập Hội đồng thẩm định, xác định chỉ số cải cách hành chính 

thị xã: Thực hiện theo Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của 

UBND thị xã. 
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2. Phương thức thẩm định  

- Triển khai đánh giá, thẩm định kết quả tự đánh giá kết quả CCHC tại 

UBND phường, xã theo phương thức trực tiếp.  

+ Đối với UBND thị xã: theo Phụ lục II, Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải 

cách hành chính các huyện, thành phố, thị xã. 

+ Đối với UBND cấp xã: theo Phụ lục III, Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải 

cách hành chính các xã, phường, thị trấn. 

3. Thời gian thực hiện 

3.1. Triển khai đánh giá, thẩm định kết quả tự đánh giá kết quả CCHC tại 

các phòng chuyên môn hoàn thành trước ngày 22/11/2022. 

3.2. Triển khai đánh giá, thẩm định kết quả chỉ số CCHC năm 2022 cho 

các phường, xã hoàn thành trước ngày 25/11/2022. 

4. Cơ quan chủ trì tham mưu: Phòng Nội vụ UBND thị xã. 

5. Cơ quan phối hợp 

Các phòng: Tư pháp; Văn hóa - Thông tin, Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế; 

Thanh tra; Văn phòng HĐND - UBND thị xã; Chi cục Thuế; UBND các phường, 

xã và các cơ quan có liên quan. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Kinh phí thực hiện 

- Đối với Hội đồng thẩm định thị xã: ngân sách thị xã bố trí. 

Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch trình 

UBND thị xã cấp kinh phí phục vụ cho công tác thẩm định CCHC theo quy định. 

2. Trách nhiệm của các phòng ban, đơn vị 

2.1. Phòng Nội vụ: 

- Chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc UBND các phường, xã, phòng, ban, 

đơn vị thực hiện tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện CCHC năm 2022 đảm 

bảo chính xác, khách quan và đúng thời gian quy định; 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tư pháp, Kinh tế, 

Thanh tra, Văn hóa - Thông tin, Văn phòng HĐND-UBND thực hiện thẩm định 

kết quả tự đánh giá, chấm điểm của UBND các phường, xã; 

- Báo cáo báo cáo Lãnh đạo UBND thị xã kết quả tự chấm điểm CCHC 

năm 2022 của thị xã và của phường, xã trước ngày 22/11/2022; Báo cáo Sở Nội 

vụ và các sở chuyên ngành trước ngày 24/11/2022 để thẩm định. 

- Tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND thị xã phê duyệt kết quả Chỉ số 

CCHC năm 2022 cho UBND các phường, xã. 
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2.2. Các phòng chuyên môn được UBND thị xã giao tham mưu nội dung, 

tiêu chí/tiêu chí thành phần công tác CCHC (gồm các phòng: Nội vụ; Tư pháp; 

Văn hóa - Thông tin; Thanh tra; Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế; Văn phòng 

HĐND-UBND thị xã):  

- Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm (theo Phụ lục II gửi kèm) kết quả chỉ số 

cải cách hành chính của UBND thị xã trên lĩnh vực được phân công gửi về 

UBND thị xã (qua Phòng Nội vụ) chậm nhất vào ngày 18/11/2022. 

- Cung cấp đầy đủ tài liệu kiểm chứng kịp thời để các thành viên Hội đồng 

thị xã và tỉnh thẩm định. 

- Phối hợp với Hội đồng thẩm định thị xã trong việc thẩm định, xác định 

chỉ số CCHC của UBND các phường, xã. 

2.3. UBND các phường, xã: 

- Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm thực hiện cải cách hành chính của 

UBND các phường, xã gồm: báo cáo lời để diễn giải kết quả chấm điểm và điểm 

chấm theo phụ lục kết quả chỉ số cải cách hành chính cấp xã (theo Phụ lục III gửi 

kèm) gửi về UBND thị xã (qua phòng Nội vụ và các phòng phụ trách CCHC) 

chậm nhất là ngày 10/11/2022. 

- Cung cấp đầy đủ tài liệu kiểm chứng kịp thời để các thành viên Hội đồng 

thị xã thẩm định;  

- Phối hợp với Hội đồng thẩm định thị xã trong việc thẩm định kết quả tự 

đánh giá, chấm điểm của đơn vị. 

Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch 

UBND các phường, xã chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này; trong 

quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh về phòng Nội vụ để 

tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND thị xã xem xét, giải quyết theo quy định./. 

 

Nơi nhận:     
- Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh (b/c);  

- Thường trực: Thị ủy, HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 

- Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh-Can Lộc; 

- Các phòng: Nội vụ; Tư pháp; VH-TT; Thanh tra 

thị xã, TC-KH; Kinh tế; Văn phòng HĐND-UBND 

thị xã; 

- Hội đồng thẩm định chỉ số CCHC thị xã; 

- UBND các phường, xã; 

 - Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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