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KẾ HOẠCH 
Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính 

 tỉnh Lạng Sơn năm 2017 
 

Thực hiện Quyết định số 2498/QĐ-BNV ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng 
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”; Quyết 
định 22/QĐ-BNV ngày 05/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế 
hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Bộ, cơ 
quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân 
dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành 
chính tỉnh Lạng Sơn năm 2017, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Xác định được Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh dựa trên 
các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ 
quản lý nhà nước của tỉnh. 

2. Tổ chức việc tự đánh giá, tự chấm điểm đầy đủ các tiêu chí, tiêu chí 
thành phần và cung cấp tài liệu kiểm chứng đảm bảo trung thực, khách quan, 
đúng quy định. 

3. Tổ chức điều tra xã hội học theo hệ thống phiếu, câu hỏi điều tra do Bộ 
Nội vụ cung cấp đảm bảo khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng 
yêu cầu tiến độ. 

4. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và người 
dân đối với công tác cải cách hành chính nói chung và việc đánh giá, xếp loại 
kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hằng năm của tỉnh nói riêng. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

Nội dung triển khai bao gồm hai phần công việc: Hoàn thành trước ngày 
28/02/2018 để báo cáo Bộ Nội vụ việc tự đánh giá, chấm điểm, cung cấp tài liệu 
kiểm chứng, báo cáo giải trình thông qua phần mềm Quản lý chấm điểm xác 
định Chỉ số Cải cách hành chính (Do Bộ Nội vụ cung cấp) và phối hợp cơ quan 
có liên quan (Bưu điện tỉnh) thực hiện điều tra xã hội học theo văn bản hướng 
dẫn số 62/BNV-CCHC ngày 05/01/2018 của Bộ Nội vụ, về việc triển khai điều 
tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017. Theo đó: 

1. Đối với việc đánh giá, tự chấm điểm, cung cấp tài liệu kiểm chứng 
kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2017 



2 

 

Đánh giá, tự chấm điểm và cung cấp tài liệu kiểm chứng đối với các nội 
dung có liên quan đến tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc lĩnh vực do ngành quản 
lý, cụ thể như sau: 

1.1. Sở Nội vụ  

Trực tiếp thực hiện dự thảo điểm tự chấm và phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị có liên quan cung cấp tài liệu kiểm chứng nội dung:  

- Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; 

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; 

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 

- Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; 

- Thực hiện phân cấp quản lý nhà nước của ngành cho cấp huyện và cấp 
xã theo quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ;  

- Báo cáo giải trình thông qua phần mềm Quản lý chấm điểm xác định 
Chỉ số Cải cách hành chính. 

(Chi tiết theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định tại Bảng 2 Chỉ số 
CCHC cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2948/QĐ-BNV ngày 
28/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ). 

1.2. Sở Tư pháp 

Trực tiếp thực hiện dự thảo điểm tự chấm và cung cấp tài liệu kiểm chứng 
nội dung: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh 
(Chi tiết theo các tiêu chí Lĩnh vực thứ 2, Bảng 2 Chỉ số CCHC cấp tỉnh). 

1.3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Trực tiếp thực hiện dự thảo điểm tự chấm và phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị có liên quan cung cấp tài liệu kiểm chứng nội dung:  

- Việc thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 
(Chi tiết theo Tiêu chí 1.6 Lĩnh vực thứ nhất, Bảng 2 Chỉ số CCHC cấp tỉnh); 

- Cải cách thủ tục hành chính (Chi tiết theo các tiêu chí 3.1; 3.2 và 3.5 
Lĩnh vực thứ 3, Bảng 2 Chỉ số CCHC cấp tỉnh). 

1.4. Sở Tài chính 

Trực tiếp thực hiện dự thảo điểm tự chấm và cung cấp tài liệu kiểm chứng 
nội dung:  

- Cải cách tài chính công (Chi tiết theo các tiêu chí 6.1 và 6.2 Lĩnh vực 
thứ 6, Bảng 2 Chỉ số CCHC cấp tỉnh); 

- Thực hiện phân cấp quản lý nhà nước của ngành cho cấp huyện và cấp 
xã theo quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ 
(Chi tiết theo Tiêu chí 4.3 Lĩnh vực thứ 4, Bảng 2 Chỉ số CCHC cấp tỉnh); 
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- Thực hiện thu ngân sách của tỉnh năm 2017 theo Kế hoạch được Chính 
phủ giao (Chi tiết theo Tiêu chí thành phần 8.2.3 Lĩnh vực thứ 8, Bảng 2 Chỉ số 
CCHC cấp tỉnh). 

1.5. Sở Thông tin và Truyền thông 

Trực tiếp thực hiện dự thảo điểm tự chấm và cung cấp tài liệu kiểm chứng 
nội dung: Ứng dụng Công nghệ thông tin của tỉnh; 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 (Chi tiết theo Tiêu chí 7.1; 7.2 và 7.3 Lĩnh vực thứ 7, Bảng 2 Chỉ 
số CCHC cấp tỉnh). 

1.6. Sở Khoa học và Công nghệ 

Trực tiếp thực hiện dự thảo điểm tự chấm và cung cấp tài liệu kiểm chứng 
nội dung: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001) theo quy định (Chi 
tiết theo Tiêu chí 7.4 Lĩnh vực thứ 7, Bảng 2 Chỉ số CCHC cấp tỉnh). 

1.7. Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Trực tiếp thực hiện dự thảo điểm tự chấm và cung cấp tài liệu kiểm chứng 
nội dung:  

- Thực hiện phân cấp quản lý nhà nước của ngành cho cấp huyện và cấp 
xã theo quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ 
(Chi tiết theo Tiêu chí 4.3 Lĩnh vực thứ 4, Bảng 2 Chỉ số CCHC cấp tỉnh); 

- Đánh giá tác động của cải cách hành chính đến sự phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh; mức độ thu hút đầu tư của tỉnh và tỉ lệ doanh nghiệp thành lập mới 
trong năm (Chi tiết theo Tiêu chí 8.2 Lĩnh vực thứ 8, Bảng 2 Chỉ số CCHC cấp 
tỉnh). 

1.8. Thanh tra tỉnh 

Trực tiếp thực hiện dự thảo điểm tự chấm và cung cấp tài liệu kiểm chứng 
nội dung: Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, 
viên chức (Chi tiết theo Tiêu chí thành phần 5.5.2 Lĩnh vực thứ 5, Bảng 2 Chỉ số 
CCHC cấp tỉnh). 

1.9. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Trực tiếp thực hiện dự thảo điểm tự chấm và cung cấp tài liệu kiểm chứng 
nội dung: Thực hiện phân cấp quản lý nhà nước của ngành cho cấp huyện và cấp 
xã theo quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ 
(Chi tiết theo Tiêu chí 4.3 Lĩnh vực thứ 4, Bảng 2 Chỉ số CCHC cấp tỉnh). 

2. Điều tra xã hội học 

2.1. Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ 

2.2. Thời gian thực hiện: Từ 15/01/2018 đến trước 15/3/2018 

2.3. Đối tượng 
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-  Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh: 30 người; 

- Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh: 03 người/Sở x 
19 sở/tỉnh; 

- Lãnh đạo phòng thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh: 01 người/phòng x 
03 phòng/sở x 19 Sở/tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND cấp huyện: Lựa chọn 3 đến 4 đơn vị cấp huyện theo 
quy mô, trình độ phát triển kinh tế-xã hội; 

- Người dân và Doanh nghiệp: Thực hiện theo Quyết định số 2640/QĐ-
BNV ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

2.4. Phương thức phối hợp thực hiện 

- Nội dung Phiếu điều tra: Phiếu điều tra xã hội học đối với từng đối 
tượng do Bộ Nội vụ quy định; 

- Danh sách đối tượng điều tra: Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn 
vị lập danh sách đối tượng điều tra báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định; 

- Thực hiện phiếu điều tra: Bưu điện tỉnh Lạng Sơn (Theo Quy chế phối 
hợp giữa Bộ Nội vụ và Bưu điện Việt Nam); 

- Tổng hợp, xử lý số liệu để xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2017: 
Do Bộ Nội vụ thực hiện; 

- Thời gian thực hiện điều tra xã hội học: Tháng 3/2018. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nội vụ  

- 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. 

- Kiểm tra, đôn đốc việc đánh giá, tự chấm điểm để xác định chỉ số cải 
cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2017 theo từng lĩnh vực và phối hợp với 
Bưu điện tỉnh thực hiện điều tra xã hội học theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ; đánh 
giá và chấm điểm nội dung liên quan, tổng hợp kết quả trình UBND tỉnh để báo 
cáo Bộ Nội vụ. 

2. Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và các Sở: Tư pháp, Tài chính, 
Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài 
nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan 
đánh giá kết quả thực hiện CCHC năm 2017 theo lĩnh vực được phân công; chủ 
trì, tự chấm điểm theo từng tiêu chí theo hướng dẫn của Sở Nội vụ. 

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

- 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. 
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- Thông báo đến các đối tượng tham gia điều tra xã hội học, phối hợp với 
Bưu điện tỉnh trả lời Phiếu điều tra, phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính 
năm 2017. 

- Tổ chức triển khai bổ sung hoàn thiện việc Đăng tải, công khai trên 
trang/cổng thông tin điện tử tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 
quyết của cơ quan, đơn vị. Văn phòng UBND tỉnh đăng tải, công khai tất cả các 
TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp chính quyền trên cổng thông tin 
điện tử của tỉnh. 

4. Sau khi Chỉ số CCHC của tỉnh được Bộ Nội vụ công bố, Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm giải trình trước Chủ tịch UBND tỉnh đối 
với các nội dung, tài liệu kiểm chứng do cơ quan, đơn vị cung cấp không được 
Bộ Nội vụ công nhận, chấm điểm. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận:           
- Bộ Nội vụ (để b/c); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Nội vụ; 
- Văn phòng HĐND tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;   
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh; 
- Các phòng: TH, HC-QT, TT THCB; 
- Lưu: VT, NC (TTD). 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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