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KẾ HOẠCH 

Triển khai, thực hiện Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND 

tỉnh Hải Dương ban hành Quy định đánh giá, xác định chỉ số Cải cách hành 

chính của UBND cấp xã trên địa bàn xã Liên Hồng 

 
Thực hiện Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh Hải 

Dương ban hành Quy định đánh giá, xác định chỉ số Cải cách hành chính của UBND 

cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương; Công văn số 790/SNV-CCHC ngày 02/10/2019 của Sở 

Nội vụ tỉnh Hải Dương về việc hướng dẫn quy trình, hồ sơ, nội dung tự đánh giá, 

chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của UBND xã; 

UBND xã Liên Hồng xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2452/QĐ- 

UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy định đánh giá, các 

định chỉ số Cải cách hành chính của UBND cấp xã trên địa bàn xã với các nội dung 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Quyết định 2452/QĐ-UBND ngày 

18/9/2019 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số 

Cải cách hành chính (CCHC) của UBND cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương, qua đó nâng 

cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cá nhân về vai trò, tầm quan trọng 

của việc đánh giá, xác định Chỉ số CCHC tại UBND xã Liên Hồng. 

- Giúp UBND xã phát hiện những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện 

công tác CCHC; Đề ra những giải pháp khắc phục thiết sót, hạn chế mà chỉ số nêu ra. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công 

chức của địa phương về công tác CCHC. 

2. Yêu cầu: 

- Bám sát nội dung của Chương trình, Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 

2021 – 2025 và năm 2022 của thành phố và của xã. 

- Đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, phản ánh kịp thời, trung thực kết 

quả triển khai thực hiện công tác CCHC tại UBND xã Liên Hồng. 

- Việc theo dõi, đánh giá, xác định Chỉ số CCHC tại UBND xã phải gắn với 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền cơ sở và được tổ chức 

đánh giá, xếp hạng định kỳ hằng năm. 

- Kết quả đánh giá, xác định và xếp hạng chỉ số CCHC tại UBND xã là một 

trong tiêu chí quan trọng xem xét, đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của 



người đứng đầu chính quyền cơ sở và là căn cứ để đánh giá công tác thi đua – khen 

thưởng hàng năm. 

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức Hội nghị quán triệt, chỉ đạo thực hiện 

UBND xã tổ chức Hội nghị triển khai, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 

2452/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và Kế hoạch 

của UBND thành phố, UBND xã. 

* Thời gian tổ chức: ½ ngày, dự kiến ngày 29/10/2022. 

* Địa điểm: Hội trường UBND xã. 

2. Triển khai thực hiện 

Căn cứ quy định và kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại địa 

phương, UBND xã tự đánh giá và chấm điểm theo từng tiêu chí, tiêu chí thành phần 

của Chỉ số cải cách hành chính và xây dựng báo cáo gửi UBND thành phố (qua phòng 

Nội vụ). 

Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của UBND xã phải 

thể hiện đầy đủ số thực tế của từng kiểm chứng, chứng minh cho kết quả đạt được. 

(ghi rõ số, ký hiệu văn bản; số liệu cụ thể, bản chụp các văn bản, số liệu). 

Việc đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại 

UBND xã do Chủ tịch UBND xã chủ trì và có sự tham gia của các công chức chuyên 

môn có liên quan. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND – UBND xã 

Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2452/QĐ- 

UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh Hải Dương. 

Chủ trì, phối hợp với cán bộ, công chức có liên quan chuẩn bị các điều kiện để 

tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 

18/7/2019 của UBND tỉnh Hải Dương. 

Đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính 

tại UBND xã. 

Tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá, xác định và xếp hạng Chỉ số CCHC của 

UBND xã gửi phòng Nội vụ thành phố. 

Phối hợp với Văn phòng Nội vụ tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cán 

bộ, công chức có liên quan thực hiện tự đánh giá, chấm điểm các lĩnh vực do mình phụ 

trách. 

Trực tiếp tự đánh giá, chấm điểm lĩnh vực: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách 

hành chính, tiêu chí thực hiện các nhiệm được cấp ủy, HĐND, UBND, chủ tịch  

UBND thành phố giao; Cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy chính 

quyền điện tử, tiêu chí thực hiện phân cấp quản lý, Phối hợp chấm điểm lĩnh vực Hiện 

đại hóa thủ tục hành chính. 

2. Văn phòng Nội vụ 

Phối hợp với công chức Văn phòng HĐND – UBND xã kiểm tra, đôn đốc 

hướng dẫn các công chức có liên quan tự đánh giá, chấm điểm đối với các lĩnh vực do 

mình phụ trách. 



Tiếp tục tham mưu tự đánh giá, chấm điểm các lĩnh vực: công tác chỉ đạo điều 

hành; Cải cách tổ chức bộ máy chính quyền địa phương; Xây dựng và nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã. Tổng hợp kết quả đánh giá tác động của cải cách 

hành chính (Điều tra xã hội học). 

3. Công chức Tư pháp - Hộ tịch 

Trực tiếp đánh giá, chấm điểm lĩnh vực: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản 

quy phạm pháp luật. Tiêu chí áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc giá TCVN ISO 9001. 

4. Công chức Tài chính – Kế toán 

Trực tiếp đánh giá, chấm điểm lĩnh vực: Cải cách tài chính công. 

5. Công chức Văn hóa - xã hội 

Trực tiếp tự đánh giá, chấm điểm lĩnh vực: Hiện đại hóa hành chính, tiêu chí 

ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và xếp hạng mức độ 

Chính quyền điện tử. 

6. Cán bộ địa chính – GTTL 

Trực tiếp tự đánh giá, chấm điểm lĩnh vực: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách 

hành chính, tiêu chí sáng kiến, giải pháp mới trong cải cách hành chính. Hiện đại hóa 

hành chính. 

7. Đài truyền thanh xã 

Tổ chức tuyên truyền quy định quy định đánh giá, xác định Chỉ số Cải cách 

hành chính của UBND cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương trên Đài truyền thanh xã. Phối 

hợp với Văn phòng HĐNND – UBND xã tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của 

xã. 

Tuyên truyền mực đích, ý nghĩa, nâng cao nhận thức về việc theo dõi, đánh giá, 

xếp hạng chỉ số CCHC đối với UBND cấp xã. 

Trực tiếp tự đánh giá, chấm điểm lĩnh vực: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách 

hành chính, tiêu chí công tác thông tin tuyên truyền. 

Trên đây là kế hoạch triển khai Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 

của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số Cải cách 

hành chính của UBND cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương. Trong quá trình thực hiện nếu có 

vướng mắc, khó khăn chủ động gửi phản ánh, kiến nghị về Văn phòng HĐND – 

UBND xã đẻ tổng hợp báo cáo lãnh đạo UBND xã. 

Nơi nhận: 
- UBND TP; 
- Phòng Nội vụ TP; 

- BTV Đảng uỷ; 

- Lãnh đạo UBND xã; 
- CBCC xã; 

- Lưu VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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