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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /KH-UBND Lạng Sơn, ngày         tháng 01 năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Triển khai tự đánh giá, chấm điểm xác định  

Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Quyết định số 1000/QĐ-BNV ngày 14/11/2019 của Bộ Nội vụ 

Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 

của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và Quyết định số 1150/QĐ-BNV ngày 30/12/2019 của Bộ Nội vụ 

phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan 

ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, Ủy ban 

nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách 

hành chính (CCHC) năm 2019 của tỉnh  ạng Sơn, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Tự đánh giá và chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2019 

của UBND tỉnh Lạng Sơn theo các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo 

quy định tại Quyết định số 1000/QĐ-BNV và Quyết định số 1150/QĐ-BNV của 

Bộ Nội vụ; 

b) Cung cấp đầy đủ tài liệu kiểm chứng làm cơ sở để Bộ Nội vụ xác định 

Chỉ số CCHC năm 2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

2. Yêu cầu 

a) Tổ chức việc tự đánh giá, tự chấm điểm đầy đủ các tiêu chí, tiêu chí 

thành phần đảm bảo trung thực, khách quan, đúng quy định tại Quyết định số 

1150/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ và các văn bản có liên quan; 

b) Các tiêu chí, tiêu chí thành phần tự chấm điểm phải có tài liệu kiểm 

chứng, số liệu dẫn chứng đính kèm; trường hợp đánh giá, chấm điểm không có 

tài liệu kiểm chứng thì phải c  giải tr nh, thuyết minh đầy đủ, cụ thể cách đánh 

giá, tính điểm ph  hợp, thuyết phục; 

c)  Đảm bảo thời gian hoàn thành việc tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực 

hiện nhiệm vụ CCHC năm 2019 của tỉnh, nhập dữ liệu vào phần mềm chấm 

điểm và Báo cáo kết quả theo đúng quy định. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

Tr n cơ sở chức năng quản l  ngành, lĩnh vực được giao, các cơ quan tổ 
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chức đánh giá, tự chấm điểm và cung cấp tài liệu kiểm chứng theo các lĩnh vực, 

ti u chí, ti u chí thành phần quy định tại Bảng 2: Chỉ số Cải cách hành chính cấp 

tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 1150/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ , cụ thể 

như sau: 

1. Sở Nội vụ  

Đánh giá, tự chấm điểm và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

cung cấp tài liệu kiểm chứng về các lĩnh vực, ti u chí, ti u chí thành phần:  

a) Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; 

b)  ĩnh vực Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; 

c)  ĩnh vực Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, 

vi n chức; 

d) Sáng kiến hoặc giải pháp mới trong CCHC được cấp có thẩm quyền 

công nhận
1
 (Tiêu chí 1.5). 

2. Sở Tư pháp 

Đánh giá, tự chấm điểm và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

cung cấp tài liệu kiểm chứng về các lĩnh vực, ti u chí, ti u chí thành phần:  

a)  ĩnh vực Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại 

tỉnh; 

b) Sáng kiến hoặc giải pháp mới trong CCHC được cấp có thẩm quyền 

công nhận
1
 (Tiêu chí 1.5). 

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đánh giá, tự chấm điểm và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

cung cấp tài liệu kiểm chứng về các lĩnh vực, ti u chí, ti u chí thành phần:  

a)  ĩnh vực Cải cách thủ tục hành chính; 

b) Thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 

(Tiêu chí 1.6); 

c) Sáng kiến hoặc giải pháp mới trong CCHC được cấp có thẩm quyền 

công nhận
1
 (Tiêu chí 1.5). 

4. Sở Tài chính 

Đánh giá, tự chấm điểm và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

cung cấp tài liệu kiểm chứng về các lĩnh vực, ti u chí, ti u chí thành phần:  

a)  ĩnh vực Cải cách tài chính công; 
                                                 

1
 Sáng kiến đối với 06 nội dung cải cách hành chính, được Thủ trưởng cơ quan hoặc Chủ 

tịch UBND tỉnh quyết định công nhận. 
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b) Phối hợp với các đơn vị c  li n quan xác định tỷ lệ đ ng g p vào thu 

ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp (Tiêu chí thành phần 8.3.2); 

c) Thực hiện phân cấp quản l  nhà nước của ngành theo quy định tại Khoản 

1 và Khoản 2, Điều 3 Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ 

(  m      iêu chí thành phần: 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3, trong  Lĩnh vực Cải cách 

tổ chức bộ máy hành chính); 

d) Thực hiện thu ngân sách của tỉnh năm 2019 theo Kế hoạch được Chính 

phủ giao (Tiêu chí 8.4); 

đ) Sáng kiến hoặc giải pháp mới trong cải CCHC được cấp có thẩm quyền 

công nhận
2
 (Tiêu chí 1.5). 

5. Sở Thông tin và Truyền thông 

Đánh giá, tự chấm điểm và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

cung cấp tài liệu kiểm chứng về các lĩnh vực, ti u chí, ti u chí thành phần:  

a) Ứng dụng Công nghệ thông tin của tỉnh (Tiêu chí 7.1, 7.2); cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến; thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết 

TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (Tiêu chí 7.3) 

b) Sáng kiến hoặc giải pháp mới trong CCHC được cấp có thẩm quyền 

công nhận
2
 (Tiêu chí 1.5, Chỉ số CCHC cấp tỉnh). 

6. Sở Khoa học và Công nghệ 

Đánh giá, tự chấm điểm và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

cung cấp tài liệu kiểm chứng về các lĩnh vực, ti u chí, ti u chí thành phần:  

a) Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001) theo quy định (Tiêu chí 

7.4); 

b) Sáng kiến hoặc giải pháp mới trong CCHC của Sở được cấp có thẩm 

quyền công nhận
2
; các sáng kiến hoặc giải pháp mới trong CCHC tr n địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận trong năm 2019 (Tiêu chí 

1.5, Chỉ số CCHC cấp tỉnh). 

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đánh giá, tự chấm điểm và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

cung cấp tài liệu kiểm chứng về các lĩnh vực, ti u chí, ti u chí thành phần:  

a) Thực hiện phân cấp quản l  nhà nước của ngành theo quy định tại Khoản 

3, Điều 3 Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ; 

(  m      iêu chí thành phần: 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3,  h ộ  Lĩnh vực Cải cách 
                                                 
2
 Sáng kiến đối với 06 nội dung cải cách hành chính, được Thủ trưởng cơ quan hoặc Chủ tịch UBND tỉnh quyết 

định công nhận. 
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tổ chức bộ máy hành chính); 

b) Mức độ thu hút đầu tư của tỉnh và mức độ phát triển doanh nghiệp của 

tỉnh (Tiêu chí 8.2 và 8.3, Chỉ số CCHC cấp tỉnh). 

8. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Đánh giá, tự chấm điểm và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

cung cấp tài liệu kiểm chứng về các lĩnh vực, ti u chí, ti u chí thành phần:  

Thực hiện phân cấp quản l  nhà nước của ngành theo quy định tại Khoản 5, 

Điều 3 Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ. 

(  m      iêu chí thành phần: 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3,  h ộ  Lĩnh vực Cải cách 

tổ chức bộ máy hành chính). 

9. Thanh tra tỉnh 

Đánh giá, tự chấm điểm và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

cung cấp tài liệu kiểm chứng về các lĩnh vực, ti u chí, ti u chí thành phần:  

Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 

(Tiêu chí thành phần 5.5.2). 

10. Báo Lạng Sơn và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

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

a) Tuyên truyền nội dung CCHC thông qua các phương tiện thông tin đại 

chúng (Tiêu chí thành phần 1.4.2); 

b) Sáng kiến hoặc giải pháp mới trong tuyên truyền CCHC được cấp có 

thẩm quyền công nhận
2
 (Tiêu chí 1.5). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, đơn vị được giao tự chấm điểm đối với các lĩnh vực, 

tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC năm 2019 th o  ế hoạch này 

a) Tổ chức triển khai việc tự đánh giá, chấm điểm theo các mẫu biểu; thu 

thập và cung cấp đầy đủ các tài liệu kiểm chứng, các số liệu minh chứng việc tự 

đánh giá, chấm điểm đối với các ti u chí, ti u chí thành phần thuộc ngành, lĩnh 

vực cơ quan phụ trách; 

b) Báo cáo bằng văn bản kết quả việc tự đánh giá, chấm điểm và chấm 

điểm, kèm theo số liệu, tài liệu kiểm chứng gửi về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 

20/01/2020. 

c) Chịu trách nhiệm giải tr nh trước Chủ tịch UBND tỉnh đối với các nội 

dung, tài liệu kiểm chứng do cơ quan, đơn vị cung cấp không được công nhận, 

chấm điểm (nếu c ) sau khi Chỉ số CCHC năm 2019 của tỉnh  ạng Sơn được 

công bố. 
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2. Sở Nội vụ  

a) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự thảo điểm tự chấm và cung cấp tài 

liệu kiểm chứng nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của ngành theo văn bản hướng 

dẫn của Bộ Nội vụ (nếu có); 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan li n quan tổng hợp kết quả tự đánh 

giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần xác định Chỉ số CCHC năm 

2019;  

c) Tổng hợp kết quả, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo kết quả việc tự 

theo dõi, đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC năm 

2019 tỉnh  ạng Sơn; 

d) Báo cáo, giải trình, nhập thông tin và tài liệu kiểm chứng đối với từng 

tiêu chí, tiêu chí thành phần vào phần mềm quản lý chấm điểm xác định Chỉ số 

CCHC năm 2019 của Bộ Nội vụ đối với tỉnh  ạng Sơn. 

3. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố 

a) Phối hợp, cung cấp nội dung, số liệu, tài liệu kiểm chứng khi các cơ 

quan được giao chủ trì từng lĩnh vực có yêu cầu; 

b) Rà soát, đăng tải, công khai tr n trang thông tin điện tử tất cả các thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành, cơ quan, đơn vị được Chủ 

tịch UBND tỉnh công bố. Văn phòng UBND tỉnh đăng tải, công khai tất cả các 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp chính quyền trên trang 

thông tin điện tử của tỉnh. 

(Quyế  định số 1000/QĐ-BNV và Quyế  định số 1150/QĐ-BNV của Bộ Nội 

vụ gửi kèm theo Kế hoạch này trên iOfffice) 

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu c  kh  khăn, vướng mắc, đề nghị phản 

ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận:           
- Bộ Nội vụ (để b/c); 

- Chủ tịch, các Ph  Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Báo  ạng Sơn, Đài PTTH tỉnh;   

- C, PCVP UBND tỉnh; 

- Các phòng: CV, HC-QT, TT THCB; 

-  ưu: VT, NC (HTMĐ). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng 
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