
 

THÔNG BÁO 

Kết quả chỉ số cải cách hành chính 

 của UBND các xã, thị trấn năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 2506/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND 

huyện về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách 

hành chính (CCHC) của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nam Trực; Kế 

hoạch số 105/KH-UBND ngày 28/10/2022 của UBND huyện về việc triển khai 

xác định chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2022. 

Xét đề nghị của Phòng Nội vụ và Tổ thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm 

điểm xác định chỉ số cải cách hành chính cấp xã. Ủy ban nhân dân huyện Nam 

Trực thông báo kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của UBND các xã, 

thị trấn, như sau: 

I. Tình hình triển khai xác định chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 

Để thực hiện xác định chỉ số CCHC năm 2022 cho các xã, thị trấn, Ủy ban 

nhân dân huyện đã ban hành bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC cho các xã, thị trấn 

kèm theo Quyết định số 2506/QĐ-UBND ngày 28/10/2022. Quy trình xác định chỉ 

số CCHC của các xã, thị trấn năm 2022 được thực hiện theo các bước sau: 

1. Đơn vị tự chấm giá, chấm điểm trên phần mềm chấm điểm chỉ số cải 

cách hành chính tỉnh Nam Định. 

UBND các xã, thị trấn căn cứ bộ chỉ số đánh giá công tác CCHC năm 2022 

ban hành kèm theo Quyết định số 2506/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 và kết quả 

thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2022, tổ chức tự đánh giá, chấm điểm từng tiêu 

chí, tiêu chí thành phần theo hướng dẫn tại phụ lục II ban hành kèm theo 2506/QĐ-

UBND và tải các tài liệu kiểm chứng, giải trình kèm theo lên phần mềm chấm điểm 

CCHC chamdiemcchc.namdinh.gov.vn để làm cơ sở cho tổ thẩm định của huyện 

thẩm định chỉ số CCHC của đơn vị. 

Thời gian các xã, thị trấn thực hiện đánh giá, chấm điểm trên phần mềm là từ 

ngày 10/11/2022 đến hết ngày 15/11/2022. 

2. Thẩm định kết quả tự chấm điểm 

- Ủy ban nhân dân huyện đã thành lập Tổ thẩm định theo Quyết định số 

2546/QĐ-UBND ngày 04/11/2022, thành phần gồm: Lãnh đạo, chuyên viên của 

5 cơ quan Thường trực về công tác cải cách hành chính (Phòng Nội vụ, Văn 

phòng HĐND-UBND huyện, phòng Tư pháp, phòng Tài chính - Kế hoạch, 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng) công tác thẩm định được tiến hành như sau: 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NAM TRỰC 
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- Theo các tiêu chí và tiêu chí thành phần đã được phân công và phân 

quyền thẩm định qua tài khoản trên phần mềm chấm điểm CCHC, các thành viên 

của tổ thẩm định tiến hành nghiên cứu tài liệu kiểm chứng và các tài liệu liên 

quan khác để chấm điểm theo đúng hướng dẫn tại Quyết định 2506/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2022 của UBND huyện. 

- Thời gian thẩm định tiến hành từ ngày 16/11/2022 đến hết ngày 

22/11/2022. 

- Căn cứ để thẩm định chỉ số CCHC của các đơn vị gồm: 

+ Tài liệu kiểm chứng do các xã, thị trấn cung cấp trên phần mềm theo yêu 

cầu tại hướng dẫn chấm điểm.  

+ Kết quả thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với các nội dung có trong Bộ 

chỉ số CCHC, thông báo kết luận kiểm tra của Đoàn kiểm tra công vụ của tỉnh, 

huyện, đoàn kiểm tra CCHC của huyện. 

+ Kết quả theo dõi, đánh giá của cơ quan phụ trách về công tác cải cách 

hành chính theo chức năng nhiệm vụ được giao. 

3. Cơ cấu điểm thành phần chỉ số CCHC cấp xã 

- Bộ chỉ số CCHC của UBND các xã, thị trấn năm 2022 với thang điểm 

đánh giá là 70 điểm, trong đó 69.5 điểm được xác định theo 07 lĩnh vực, 27 tiêu 

chí và 50 tiêu chí thành phần; 0.5 điểm sai số do Hội đồng thẩm định căn cứ sự 

chênh lệch giữa kết quả tự chấm của đơn vị và kết quả Hội đồng thẩm định chấm. 

- Điểm số để xác định Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) là điểm số tự 

đánh giá, chấm điểm của các đơn vị sau khi được Tổ thẩm định của huyện thẩm 

định trên cơ sở các tài liệu kiểm chứng do đơn vị cung cấp. 

- Chỉ số CCHC là tỷ lệ giữa tổng điểm của Tổ thẩm định đánh giá trên tổng 

số điểm tối đa theo quy định và được tính theo tỷ lệ phần trăm (%). 

- Chỉ số thành phần từng lĩnh vực là tỷ lệ giữa tổng điểm của Tổ thẩm định 

đánh giá trên tổng số điểm tối đa theo quy định của từng lĩnh vực và được tính 

theo tỷ lệ phần trăm (%). 

II. Kết quả xác định chỉ số CCHC năm 2022 

Kết quả tự đánh giá, chấm điểm trung bình năm 2022 của các xã, thị trấn 

là: 64.77 điểm, kết quả thẩm định của Tổ thẩm định là 56.69 điểm, đạt 80.95%, 

so với năm 2021 tăng 0.75 điểm (tăng 1.08%). Có 20/20 xã đạt từ 70% đến dưới 

90%, xã Nam Mỹ đứng thứ nhất với tỷ lệ 88.71%. 

Căn cứ kết quả xác định chỉ số CCHC của 20 xã, thị trấn năm 2022 xếp 

thành 2 nhóm đơn vị, tương ứng với từng mức độ đạt chỉ số CCHC năm 2022, cụ 

thể như sau:  

a) Nhóm I (các xã có chỉ số CCHC đạt từ 80% đến dưới 90%  
số điểm so với điểm tối đa)  có 10 đơn vị gồm: Nam Mỹ, Bình Minh, Hồng 

Quang, Nam Tiến, Nam Dương, Nam Hồng, Tân Thịnh, Nam Hải, Nam Thắng, 

Nam Hùng. 
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b) Nhóm II (các xã, thị trấn có chỉ số CCHC đạt từ 70% đến dưới 80% số 

điểm so với điểm tối đa) có 10 xã gồm: Nghĩa An, Đồng Sơn, Điền Xá, Nam 

Cường, thị trấn Nam Giang, Nam Thái, Nam Toàn, Nam Thanh, Nam Lợi, Nam 

Hoa. 

(chi tiết tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 kèm theo) 

III. Nhận xét, đánh giá. 

1. Ưu điểm: 

Năm 2022, UBND các xã, thị trấn đã quan tâm, quyết liệt và có trách 

nhiệm trong việc xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của công 

tác cải cách hành chính, cơ bản hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Việc tự 

đánh giá, chấm điểm CCHC năm 2022 của các đơn vị được tiến hành sớm và 

nhanh hơn so với những năm trước, tuy nhiên các đơn vị đã nghiêm túc thực 

hiện, bám sát bộ chỉ số CCHC 2022, phản ánh tương đối chính xác mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ của từng lĩnh vực. Công tác thẩm định được tổ chức thực hiện 

khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo khách quan, công bằng. 

Kết quả chấm điểm của các đơn vị cho thấy năm 2022, công tác CCHC đã 

làm khá tốt đối với một số lĩnh vực như: cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ 

máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 

chức. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Năm 2022, Kết quả CCHC ở một số lĩnh vực đạt được chưa cao và còn có 

mặt thấp so với mục tiêu, kế hoạch đề ra như: 

Lĩnh vực xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số đạt 

75.54% do tỷ lệ hồ sơ được trả kết quả giải quyết TTHC bằng bản điện tử, tỷ lệ 

hồ sơ thanh toán trực tuyến, tỷ lệ Số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND cấp xã còn thấp; các đơn vị chưa triển khai thực hiện 

sử dụng mã định danh điện tử (Thực hiện TTHC trên  cổng dịch công quốc gia, 

trang dịch vụ công trực tuyến của tỉnh thông qua tài khoản định danh điện tử ) 

Lĩnh vực cải cách tài chính công giảm 7.81% so với năm 2021 vì một số xã 

chưa đạt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2022 của xã theo Kế hoạch được huyện giao 

(trừ thu tiền sử dụng đất), chưa thực hiện tốt việc công khai Dự toán thu - chi 

ngân sách nhà nước năm 2022, quyết toán Ngân sách năm 2021…lên trang thông 

tin điện tử của đơn vị, 

 Là năm thứ ba tiến hành triển khai thực hiện xác định chỉ số CCHC đối 

với UBND cấp xã, tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị nhận thức chưa đúng, chưa 

đầy đủ về chỉ số CCHC, dẫn đến việc tổ chức thực hiện tự đánh giá, chấm điểm 

các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số CCHC còn mang nặng định tính, ý chí 

chủ quan, chưa bám sát theo hướng dẫn của huyện; tài liệu kiểm chứng không 

đầy đủ, không đúng hướng dẫn gây khó khăn cho công tác thẩm định. 
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Trên đây là Thông báo kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của 

UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nam Trực. Ủy ban nhân dân huyện yêu 

cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu 

trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức 

họp kiểm điểm phân tích nguyên nhân làm giảm chỉ số CCHC và xác định rõ 

trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc cải thiện chỉ số cải cách hành chính 

của đơn vị mình đồng thời có giải pháp khắc phục những tồn tại của năm 2022, 

xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 đảm 

bảo thực chất, toàn diện và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực cải cách hành chính./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ tỉnh; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lưu Quang Tuyển 
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