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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Yên, ngày       tháng       năm 2021 

 

 

KẾ HOẠCH 

Chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính đối với UBND các xã, phường 

trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên năm 2021 
 

 

Căn cứ Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị 

tỉnh Vĩnh Phúc; 

Căn cứ Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh về  

Xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc;  

UBND thành phố Vĩnh Yên xây dựng Kế hoạch chấm điểm Chỉ số cải cách 

hành chính đối với UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên năm 

2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đánh giá chính xác, khách quan tình hình, kết quả công tác chỉ đạo và tổ 

chức thực hiện công tác CCHC năm 2021 của UBND các xã, phường.  

- Nâng cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC, 

đặc biệt là nâng cao hiệu quả việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân và các nội 

dung liên quan khác về công tác CCHC. 

- Lấy kết quả xác định chỉ số CCHC làm căn cứ để xem xét, xếp loại thi đua 

đối với tập thể cá nhân. 

2. Yêu cầu 

- Bám sát các tiêu chí, tiêu chí thành phần và thang điểm quy định tại các Phụ 

lục 4 ban hành kèm theo Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Đảm bảo phản ánh đúng, chính xác kết quả công tác CCHC 

của UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố. 

- Việc chấm điểm chỉ số CCHC kết hợp với điều tra XHH đòi hỏi nghiêm 

túc, chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ thực hiện.  

II. NỘI DUNG 

1. UBND thành phố xây dựng kế hoạch, quyết định thành lập Hội đồng 

thẩm định để thẩm định, đánh giá và xác định chỉ số CCHC của UBND các xã, 

phường năm 2021 trên địa bàn thành phố. 
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2. UBND các xã, phường tự chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần và 

thang điểm được quy định tại các Phụ lục 4 Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 

18/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; tổng hợp các tài liệu minh chứng liên quan 

đến công tác CCHC làm cơ sở để Hội đồng thẩm định thành phố đánh giá và xác 

định chỉ số CCHC của UBND các xã, phường năm 2021.  

3. Giao phòng Nội vụ thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 

quan thực hiện điều tra xã hội học về công tác CCHC làm cơ sở đánh giá và xác 

định chỉ số CCHC của UBND các xã, phường năm 2021. Tổng hợp kết quả báo 

cáo Hội đồng thẩm định và Chủ tịch UBND thành phố công bố Chỉ số CCHC năm 

2021 của UBND các xã, phường. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND các xã, phường 

- Căn cứ các tiêu chí, tiêu chí thành phần và thang điểm quy định tại các 

Phụ lục 4 ban hành kèm theo Quyết định số 2757/QĐ-UBND, thực hiện tự chấm 

điểm về công tác CCHC của xã, phường mình đảm bảo chính xác, khách quan, 

đúng quy định. Sau khi tự chấm điểm theo Phụ lục 4, xây dựng báo cáo và gửi kết 

quả tự chấm điểm cùng các tài liệu minh chứng về Hội đồng thẩm định Chỉ số 

CCHC thành phố Vĩnh Yên (qua phòng Nội vụ, cơ quan thường trực tổng hợp 

chung) chậm nhất ngày 25/12/2021. 

- Phối hợp tích cực với Tổ công tác giúp việc Hội đồng thẩm định Chỉ số 

CCHC thành phố Vĩnh Yên để tiến hành điều tra xã hội học về công tác CCHC 

bảo đảm chính xác, khách quan, đúng quy định. 

2. Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC 

- Phòng Nội vụ thành phố chủ trì thực hiện điều tra XHH 15 người dân đến 

thực hiện TTHC tại Bộ phận một cửa các xã, phường và Trưởng các phòng 

chuyên môn thuộc UBND thành phố; tổng hợp kết quả điều tra XHH và kết quả 

điểm tự đánh giá trực tiếp của UBND các xã, phường báo cáo Hội đồng thẩm 

định. Thời gian triển khai và hoàn thành: Xong trước 28/12/2021. 

- Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC thành phố thẩm định kết quả báo cáo 

Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định công bố Chỉ số CCHC của UBND các 

xã, phường năm 2021. Thời gian xong trước ngày 10/01/2021. 

3. Giao phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, 

UBND các xã, phường thực hiện tốt các nội dung sau 

- Là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định chấm điểm Chỉ số cải 

cách hành chính thành phố Vĩnh Yên, có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND thành phố 

ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc chấm điểm Chỉ số cải cách 

hành chính đối với UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên năm 

2021.  

- Tham mưu cho UBND thành phố Quyết định thành lập Hội đồng thẩm 

định thành phố. Thời gian xong trước ngày 25/12/2021. 
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4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Phối hợp với phòng Nội vụ, tham mưu cho UBND thành phố bố trí kinh phí 

thực hiện chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính đối với UBND các xã, phường 

trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên từ nguồn ngân sách thành phố bảo đảm thiết thực, 

hiệu quả và hoàn thành tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn. 

5. Trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố 

- Tạo mọi điều kiện để công chức tham gia đầy đủ các nhiệm vụ do Hội 

đồng thẩm định và Tổ công tác giúp việc Hội đồng phân công. 

 - Phối hợp, trả lời phiếu điều tra xã hội học về chấm điểm Chỉ số CCHC 

nhằm đánh giá chính xác, khách quan kết quả công tác CCHC năm 2021 đối với 

UBND các xã, phường. 

6. Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao thành phố tuyên truyền về 

Kế hoạch chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2021 để các tổ chức, cá nhân biết, phối 

hợp thực hiện. 

Trên đây là Kế hoạch chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính đối với UBND 

các xã, phường trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên năm 2021, yêu cầu Trưởng các 

phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai, thực 

hiện đảm bảo thời gian quy định. /. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- TTTU, HĐND TP (b/c); 

- CT, các PCT UBND TP; 

- CPVP; 

- Các phòng, ban, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, NV.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Anh Tân 
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