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Số:914 /UBND-NV 

V/v đánh giá chấm điểm và cung cấp 

số liệu về kết quả thực hiện công tác 

cải cách hành chính năm 2018 

Đình Lập, ngày 11 tháng 10 năm 2018 

 
    Kính gửi: 

                 - Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

                 - Phòng Tư pháp; 

                 - Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

                 - Phòng Văn hóa và Thông tin; 

                 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông. 

 

Căn cứ Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về ban hành bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính 

áp dụng cho việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hằng 

năm đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn; 

Thực hiện Hướng dẫn số 228/HD-SNV ngày 03/10/2018 của Sở Nội vụ 

tỉnh Lạng Sơn về việc tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số Cải cách hành 

chính các Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Để việc tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số Cải cách hành chính của 

UBND huyện đúng quy định, tiến độ và đảm bảo chất lượng, UBND huyện Đình 

Lập yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Báo cáo kết quả thực hiện và cung cấp tài liệu kiểm chứng về các nội dung: 

- Thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; 

- Cải cách thủ tục hành chính (TTHC): Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát 

TTHC; rà soát đánh giá TTHC; công khai TTHC; tổ chức tiếp nhận và giải quyết 

TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; kết quả giải quyết TTHC… 

- Hiện đại hóa hành chính gồm: 

+ Hoạt động của Trang thông tin điện tử của huyện; 

+ Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001 trong hoạt 

động của các cơ quan hành chính;   

 - Chấm điểm theo Biểu số 01 và kèm theo tài liệu kiểm chứng cho phụ lục. 

 2. Phòng Tư pháp 

Báo cáo kết quả thực hiện và cung cấp tài liệu kiểm chứng về các nội dung 

xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật gồm: 
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- Thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm 

quyền của HĐND, UBND huyện; 

 - Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị; 

- Theo dõi thi hành pháp luật; 

- Công tác rà soát thi hành văn bản quy phạm pháp luật; 

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại huyện; 

- Chấm điểm theo Biểu số 03 và kèm theo tài liệu kiểm chứng cho phụ lục; 

nộp bổ sung báo cáo công tác Tư pháp 9 tháng năm 2018.  

 3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Báo cáo kết quả thực hiện và cung cấp tài liệu kiểm chứng về các nội dung  

tài chính công, cụ thể: 

 - Thực hiện quy chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý hành chính; 

- Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiện tại các đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc huyện; 

- Lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách; 

- Nội dung tác động của cải cách hành chính đến sự phát triển kinh tế - xã 

hội của huyện: Mức độ thu hút đầu tư của huyện, tỷ lệ doanh nghiệp thành lập 

mới, thực hiện thu ngân sách hàng năm của huyện theo Kế hoạch được UBND 

tỉnh giao; 

- Chấm điểm theo Biểu số 04 và kèm theo tài liệu kiểm chứng cho phụ lục; 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Báo cáo kết quả thực hiện và cung cấp tài liệu kiểm chứng về các nội dung  

về  hiện đại hóa hành chính, cụ thể: 

- Ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị; 

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện về hoạt động của trang 

thông tin điện tử huyện; 

- Chấm điểm theo Biểu số 05 và kèm theo tài liệu kiểm chứng cho phụ lục; 

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

  Báo cáo kết quả thực hiện và cung cấp tài liệu kiểm chứng về nội dung: 

- Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính và các hình thức tuyên truyền 

cải cách hành chính trong năm. 

- Chấm điểm theo Biểu số 06 và kèm theo tài liệu kiểm chứng cho phụ lục 

(Tài liệu kiểm chứng có thể thể hiện bằng báo cáo ngắn gọn của đơn vị đã thực 

hiện về công tác tuyên truyền về cải cách hành chính trên địa bàn huyện). 



 3 

6. Tài liệu kiểm chứng và thời gian hoàn thành 

6.1. Về tài liệu kiểm chứng 

- Tài liệu kiểm chứng việc tự đánh giá, chấm điểm đối với từng tiêu chí, 

tiêu chí thành phần, gồm: Các file (Bản Scan hoặc bản mềm có chữ ký số) hoặc 

phụ lục giải trình các nội dung tự đánh giá, chấm điểm của cơ quan, đơn vị (Áp 

dụng đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng hoặc 

tài liệu kiểm chứng không đầy đủ thông tin). 

 Lưu ý: Tên file tài liệu kiểm chứng phải tương ứng với các tiêu chí, tiêu chí 

thành phần theo thứ tự từ trên xuống.  

 Ví dụ:  

        

Các cơ quan, đơn vị gửi file tài liệu kiểm chứng qua địa chỉ Gmail: 

Noivudl@gmail.com. 

6.2. Thời gian hoàn thành 

Các cơ quan hoàn thiện báo cáo, biểu chấm điểm, tài liệu kiểm chứng gửi 

về UBND huyện thông qua Phòng Nội vụ chậm nhất ngày 23/10/2018 để tổng 

hợp, trình Hội đồng tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính 

năm 2018 theo quy định. 

(Cụ thể Có các mẫu biểu số 01, 02, 03, 04, 05,06                                                                

gửi kèm trên Chương trình eOffice) 

 Nhận được công văn này, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan triển khai thực hiện theo nội dung văn bản trên. Trong quá trình tổ chức thực 

hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về Phòng Nội vụ qua số điện thoại 

02053.846.910 (gặp đ/c Viên) để trao đổi thống nhất./. 
 

 
Nơi nhận:                                                                                                                                   
- Như trên;                                                                   

- CT, các PCT UBND huyện (eOffice); 
- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Vi Văn Đông 
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