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Số:         /KH-UBND  Trùng Khánh, ngày         tháng 11 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH  

Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính  

của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và tự đánh giá, chấm điểm  

Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của huyện  
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2886/KH-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh 

Cao Bằng về việc triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, cơ 

quan ngang sở, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và tự đánh giá, chấm điểm 

Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 của tỉnh; UBND huyện Trùng 

Khánh ban hành Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC của UBND cấp xã và tự đánh 

giá, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2022 của huyện cụ thể như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU   

1. Mục đích   

- Xác định được chỉ số CCHC của UBND các xã, thị trấn và ban hành 

Quyết định công bố chỉ số CCHC của cấp xã vào tháng 12 năm 2022. 

- Xác định Chỉ số CCHC của UBND các xã, thị trấn gắn liền với công tác 

đánh giá người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức. 

- Tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC của huyện, báo cáo Sở Nội vụ và 

tỉnh đảm thời gian quy định.   

2. Yêu cầu   

- Các nhiệm vụ, tiến độ thời gian, nội dung trong Kế hoạch được xác định 

rõ ràng, phù hợp với điều kiện cụ thể.   

- Tổ chức đánh giá, thẩm định chỉ số CCHCcấp xã và tự đánh giá, chấm 

điểm chỉ số CCHC của huyện đảm bảo khách quan, trung thực, đúng quy định, có 

tài liệu kiểm chứng đầy đủ, rõ ràng.   

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân 

đối với công tác CCHC trên địa bàn huyện.   

II. NỘI DUNG  

 

STT Nhiệm vụ Thời gian Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan phối hợp 

1 Rà soát, sửa đổi, ban hành Bộ 

Chỉ số CCHC UBND các xã, thị 

trấn 

Trước ngày 

01/12/2022 

Phòng Nội 

vụ 

Văn phòng HĐND & 

UBND huyện; Tư pháp, 

Tài chính - Kế hoạch, Văn 

hóa và Thông tin; Tung 

tâm Văn hóa và TT 
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Quyết định thành lập Hội đồng 

thẩm định và Tổ Chuyên viên 

giúp việc Hội đồng thẩm định chỉ 

số CCHC năm 2022 

Trước 01/12/2022 Phòng Nội 

vụ 

 

Văn phòng HĐND & 

UBND huyện; Tư pháp, 

Tài chính - Kế hoạch, Văn 

hóa và Thông tin; Trung 

tâm Văn hóa và TT 

3 Xác định Chỉ số CCHC của 

UBND các xã, thị trấn  

   

3.1 UBND các xã, thị trấn tự đánh giá, 

chấm điểm CCHC hành chính của 

đơn vị gửi Phòng Nội vụ tổng hợp 

Trước ngày 

10/12/2022 

UBND cấp 

xã 

Phòng Nội vụ  

3.2 Tổng hợp kết quả chấm điểm của 

UBND cấp xã 

Trước ngày 

15/12/2022 

Phòng Nội 

vụ 

 

3.3 Tổ Chuyên viên rà soát, thẩm định 

kết quả tự đánh giá, chấm điểm 

của các đơn vị  

Trước ngày 

10/12/2022 

Tổ chuyên 

viên giúp 

việc 

 

3.4 Tổng hợp kết quả thẩm định của 

Tổ chuyên viên 

Trước ngày 

15/12/2022 

Phòng Nội 

vụ 

 

3.5 Thông báo kết quả sơ bộ để UBND 

cấp xã giải trình, bổ sung tài liệu 

kiểm chứng 

Trước 20/12/2022 Phòng Nội 

vụ 

UBND cấp xã 

3.6 Tổ Chuyên viên rà soát, tổng hợp, 

bổ sung kết quả đánh giá, chấm 

điểm của cấp xã  

Trước ngày 

25/12/2022 

Tổ Chuyên 

viên giúp 

việc Hội 

đồng 

 

3.7 Họp Hội đồng thẩm định để thống 

nhất kết quả Chỉ số của cấp xã  

Trước ngày 

28/12/2023 

Hội đồng 

thẩm định 

Tổ Chuyên viên, Phòng 

Nội vụ, Văn phòng HĐND 

& UBND huyện  

3.8 Quyết định công bố chỉ số CCHC 

năm 2022 của cấp xã  

Chậm nhất ngày 

01/01/2022 

Hội đồng 

thẩm định 

Phòng Nội vụ, Văn phòng 

HĐND & UBND huyện 

4. Tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số 

CCHC của huyện năm 2022 theo 

Kế hoạch của Sở Nội vụ 

  Ghi chú: Thời gian có thể 

thay đổi theo hướng dẫn 

của Sở Nội vụ 

4.1 Tổ chuyên viên rà soát, tự đánh 

giá, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 

2022 của huyện 

Trước 01/12/2022 Tổ chuyên 

viên giúp 

việc Hội 

đồng 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

4.2 Tổng hợp kết quả chấm điểm Trước 05/12/2022 Phòng Nội 

vụ 

 

4.3 Họp Hội đồng thẩm định thống 

nhất kết quả tự đánh giá, chấm 

điểm Chỉ số CCHC của huyện năm 

2022 

Trước 10/12/2022 Hội đồng 

thẩm định 

 

4.4 Báo cáo Sở Nội vụ kết quả Chỉ số 

CCHC năm 2022 của huyện 

Trước 12/12/2022 Phòng Nội 

vụ 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Nội vụ  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai nội dung Kế 

hoạch này đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian; theo dõi, đôn đốc các phòng 

chuyên môn, UBND các xã, thị trấn trong quá trình đánh giá, chấm điểm xác 

định Chỉ số CCHC năm 2022.  

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện thành lập Hội đồng thẩm định, Tổ 

chuyên viên giúp việc Hội đồng thẩm định; tổ chức các cuộc họp Hội đồng thẩm 

định và Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng thẩm định.  

- Tham mưu cho Hội đồng thẩm định trình Chủ tịch UBND huyện phê 

duyệt kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2022 của UBND các xã, thị trấn.  

 - Tham mưu xây dựng Báo cáo đánh giá kết quả Chỉ số CCHC của cấp xã 

năm 2022.   

- Tham mưu xây dựng Báo cáo kết quả tự đánh giá chấm điểm Chỉ số 

CCHC của huyện năm 2022.   

2. Các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND & UBND huyện, Phòng Tài 

chính - Kế hoạch, Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm 

Văn hóa và truyền thông 

- Phối hợp với Phòng Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai nội 

dung Kế hoạch này đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian.   

- Rà soát, đánh giá và giải trình kết quả của huyện đối với lĩnh vực phụ 

trách.   

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn   

- Triển khai thực hiện xác định Chỉ số CCHC năm 2022 trong phạm vi 

trách nhiệm của đơn vị theo Kế hoạch này.  

- Tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo, chuẩn bị tài liệu kiểm chứng, xác 

định Chỉ số CCHC của xã, thị trấn theo hướng dẫn của UBND huyện. 

- Giải trình, bổ sung tài liệu theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định và Tổ 

chuyên viên giúp việc Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC. 

 Trên đây là Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC của UBND các xã, 

thị trấn và tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2022 của huyện Trùng 

Khánh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các CQCM, ĐVSN thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV. 

 - 

-  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nông Văn Bộ 
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