
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1035/UBND-NV  Văn Quan, ngày 08 tháng 10 năm 2019 

V/v tự đánh giá, chấm điểm 

xác định chỉ số cải cách 

hành chính của UBND 

huyện năm 2019. 

  

 

Kính gửi:  Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Nội vụ, Phòng Tư 

pháp, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Văn hóa và 

Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

  

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn, về việc ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành 

chính áp dụng cho việc đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 

hằng năm đối với các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Thực hiện Công văn số 992/SNV-CCHC ngày 24/9/2019 của Sở Nội vụ về 

việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 1719/QĐ-UBND của UBND tỉnh về Bộ tiêu 

chí xác định Chỉ số CCHC cấp Sở và cấp huyện. 

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

năm 2019 của huyện hoàn thành hồ sơ gửi UBND tỉnh đúng thời gian, đảm bảo theo 

quy định và kết quả tự đánh giá đạt cao. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng 

các cơ quan chuyên môn là cơ quan thường trực công tác cải cách hành chính theo 

lĩnh vực (Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài chính-Kế 

hoạch, Văn phòng HĐND và UBND huyện, phòng Nội vụ) thực hiện các công 

việc sau: 

1. Dự thảo đánh giá, tự chấm điểm đối với các nội dung có liên quan đến các 

tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc lĩnh vực do đơn vị phụ trách (theo Bộ tiêu chí 

xác định Chỉ số CCHC cấp huyện được nêu chi tiết tại Bảng 2 kèm theo Quyết 

định số 1719/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn). Cụ thể như sau: 

1.1. Phòng Tư pháp: Dự thảo đánh giá, tự chấm điểm và cung cấp tài liệu 

kiểm chứng đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc lĩnh vực Xây dựng và tổ 

chức thực hiện Văn bản quy phạm pháp luật (Mục 2, bảng Chỉ số CCHC Ủy ban 

nhân dân cấp huyện). 

1.2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND huyện: Dự thảo đánh giá, tự 

chấm điểm và cung cấp tài liệu kiểm chứng đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần 

thuộc lĩnh vực Cải cách thủ tục hành chính (Mục 3, bảng Chỉ số CCHC Ủy ban 

nhân dân cấp huyện); Tiêu chí 1.6. Thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân 

tỉnh/ Chủ tịch UBND tỉnh giao thuộc lĩnh vực Chỉ đạo điều hành (Mục 1, bảng Chỉ 

số CCHC Ủy ban nhân dân cấp huyện); Các Tiêu chí thành phần 7.2, 7.3, 7.5, 7.6 

thuộc lĩnh vực Hiện đại hóa hành chính (Mục 7 Bảng Chỉ số CCHC Ủy ban nhân 

dân cấp huyện). 



1.3. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Dự thảo đánh giá, tự chấm điểm và cung 

cấp tài liệu kiểm chứng đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc lĩnh vực Cải 

cách tài chính công (trừ Tiêu chí thành phần 6.1.1 trong Tiêu chí 6.1. Thực hiện cơ 

chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý hành chính); Tiêu chí 8.1, 8.2, 8.3 của 

nội dung Tác động của CCHC đến sự phát triển KT-XH của huyện (Mục 6, 8 

bảng Chỉ số cải cách hành chính Ủy ban nhân dân cấp huyện). 

1.4. Phòng Văn hóa và Thông tin: Dự thảo đánh giá, tự chấm điểm và cung 

cấp tài liệu kiểm chứng đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần 7.1; 7.4 thuộc lĩnh 

vực Hiện đại hóa hành chính (Mục 7, bảng Chỉ số cải cách hành chính Ủy ban 

nhân dân cấp huyện). 

1.5. Phòng Nội vụ: Dự thảo đánh giá, tự chấm điểm và cung cấp tài liệu 

kiểm chứng đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc lĩnh vực Công tác chỉ 

đạo điều hành (trừ tiêu chí 1.6); các tiêu chí thuộc lĩnh vực Cải cách tổ chức bộ 

máy hành chính, lĩnh vực Xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức; 

Tiêu chí 6.1 thuộc lĩnh vực Cải cách tài chính công (Mục 1, 4, 5, 6 bảng Chỉ số 

CCHC Ủy ban nhân dân cấp huyện). Tổng hợp các bản dự thảo tự chấm điểm của 

các cơ quan, đơn vị thành Bản chấm điểm của UBND huyện.   

 2. Tài liệu kiểm chứng là các file scan hoặc bản mềm có chữ ký số (các kế 

hoạch, báo cáo, thông báo,…) và phụ lục giải trình (đối với các tài liệu kiểm chứng 

cần so sánh số liệu thực hiện hoặc chưa có các số liệu cụ thể và nội dung cần kiểm 

chứng chỉ là một mục trong tài liệu kiểm chứng thì cần có phụ lục giải trình để làm 

rõ).  

3. Cách thức đánh giá, tự chấm điểm và cung cấp tài liệu kiểm chứng thực 

hiện theo Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Công văn số 992/SNV-CCHC ngày 

24/9/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn được gửi kèm theo Công văn này trên 

eOfice. Trong quá trình tự đánh giá, chấm điểm nếu có nội dung khó đánh giá, đề 

nghị các đơn vị liên hệ với Phòng Nội vụ để thống nhất thực hiện. 

Các cơ quan đơn vị tiến hành chấm và gửi bản dự thảo chấm điểm, tài liệu 

kiểm chứng (bản mềm) về Phòng Nội vụ qua eOffice Hoàng Văn Khôi, trước ngày 

25/10/2019 để tổng hợp thống nhất các nội dung, hoàn chỉnh hồ sơ, trình Chủ tịch 

UBND huyện ký duyệt báo cáo tỉnh theo quy định. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Mai Tú 

 


