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Thực hiện Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Quảng Hòa về triển khai xác định chỉ số cải 

cách hành chính (CCHC) của UBND các xã, thị trấn và tự đánh giá, chấm điểm 

CCHC năm 2022 của huyện; Quyết định số 2564/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 

năm 2022 của UBND huyện Quảng Hòa Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá kết quả 

CCHC của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quảng Hòa; UBND huyện 

Quảng Hòa hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tự đánh giá, chấm điểm để xác định 

CCHC cấp xã, thị trấn năm 2022 như sau: 

 1. Tự đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần 

 Căn cứ vào kết quả CCHC thực tế đạt được, UBND các xã, thị trấn và tiến 

hành tự đánh giá, chấm điểm cho từng tiêu chí, tiêu chí thành phần (TC, TCTP) 

trên cơ sở xem xét, đối chiếu với các tiêu chuẩn hoặc yêu cầu và cách chấm 

điểm tương ứng với từng TC, TCTP  nêu tại Phụ lục 1. 

 2. Xây dựng báo cáo tự đánh giá, chấm điểm của đơn vị 

 Sau khi tự đánh giá, chấm điểm các TC, TCTP quy định trong Bộ Chỉ số 

CCHC, UBND các xã, thị trấn xây dựng báo cáo gửi UBND huyện (qua Phòng 

Nội vụ) tổng hợp. Cụ thể như sau: 

 + Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm TC, TCTP Chỉ số CCHC 

năm 2022 (theo mẫu tại Phụ lục 2).Đối với một số TC, TCTP chưa có kết quả 

đánh giá tại thời điểm chậm nhất là ngày 05/12/2022, các xã, thị trấn sẽ bổ sung 

sau trong quá trình thẩm định, xác định chỉ số CCHC. 

 + Các tài liệu kiểm chứng gửi kèm Bảng tự chấm điểm để phục vụ cho 

công tác thẩm định gồm có: Các kế hoạch, báo cáo, quyết định, các văn bản, các 

số liệu thống kê trên các lĩnh vực liên quan đến CCHC đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt, xác nhận để phục vụ cho việc tính điểm các tiêu chí quy định 

trong Bộ Chỉ số1. 

                   
1 Kế hoạch CCHC của đơn vị; các biểu thống kê số hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông, số lượng CBCCVC của đơn vị tham gia đào tạo, bồi dưỡng,… 
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 + Giải trình các nội dung tự đánh giá, chấm điểm đối với các TC, TCTP 

không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng không có đầy đủ thông 

tin kiểm chứng theo yêu cầu.  

+ Các đề xuất của đơn vị (nếu có). 

 3. Thời gian, phương thức gửi báo cáo, tài liệu kiểm chứng  

3.1. Thời gian 

Báo cáo, tài liệu kiểm chứng của cơ quan, đơn vị được gửi về Ủy ban 

nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 05/12/2022, đồng thời gửi bản 

mềm file xls bảng chỉ số tự đánh giá vào Hệ thống thông tin điều hành tài khoản 

Đàm Thu Huệ - Chuyên viên Phòng Nội vụ để tổng hợp. 

3.2. Phương thức gửi báo cáo, tài liệu kiểm chứng 

Tài liệu kiểm chứng được lập như sau:  

+ Tạo thư mục (folder) gốc được đặt tên theo tên cơ quan, đơn vị như: 

folder có tên là UBND xã Cách Linh... để lưu Tài liệu kiểm chứng.  

+ Trong thư mục tên đơn vị tạo các thư mục đặt tên theo các lĩnh vực theo 

Bộ chỉ số để lưu tài liệu cho từng lĩnh vực như: Chỉ đạo điều hành; Cải cách thể 

chế...  

+ Tài liệu kiểm chứng được lưu dưới dạng file PDF, được đặt tên theo cấu 

trúc: Số văn bản - Ký kiệu văn bản - Tóm tắt trích yếu văn bản (ví dụ: 101-

BCUBND-Báo cáo công tác CCHC năm 2022...).  

+ Đối với những TC, TCTP dùng tài liệu kiểm chứng đã được sử dụng 

trước đó để minh chứng thì giải trình, nêu rõ trong Bảng tổng hợp kết quả tự 

đánh giá, chấm điểm (không cần cung cấp thêm lần nữa).  

(Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị gửi tài liệu kiểm chứng dưới định dạng file 

PDF; không gửi bản giấy).  

4. Lưu ý  

- Tài liệu kiểm chứng cho các TC, TCTP không thực hiện đúng theo 

hướng dẫn thì không xem xét, đánh giá cho TC, TCTP đó. 

 - Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC của cơ 

quan, đơn vị phải được thực hiện trên File Excel gửi kèm công văn hướng dẫn  

của UBND huyện (đề nghị các cơ quan, đơn vị không thêm, bớt cột, dòng của 

Bảng tổng hợp).  

- Bảng tổng hợp không thực hiện trên File Excel theo hướng dẫn sẽ được 

gửi trả lại để hoàn thiện và được tính không thực hiện đúng thời gian báo cáo kết 

quả tự chấm điểm Chỉ số CCHC.  
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- Bảng tổng hợp phải được điền đầy đủ ở các TC, TCTP mà cơ quan, đơn 

vị phải tự đánh giá; các điểm tổng sẽ được tính toán tự động (nếu có TC, TCTP 

không ghi điểm sẽ coi như điểm đánh giá là 0 điểm).  

 Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị UBND các xã, thị 

trấn liên hệ với Phòng Nội vụ để kịp thời phối hợp giải quyết./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC; 

- Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Hải 
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