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THÔNG BÁO 

Chỉ số Cải cách hành chính cấp xã huyện Ý Yên năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch 144/KH-UBND ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh về 

việc triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các Sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 7560/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của UBND 

huyện về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá công tác CCHC đối với UBND cấp 

xã trên địa bàn huyện Ý Yên năm 2022 (kèm theo hướng dẫn tự đánh giá, chấm 

điểm); Báo cáo số 01/BC-TTĐ ngày 25/11/2022 của Tổ thẩm định. Ủy ban nhân 

dân huyện thông báo Chỉ số cải cách hành chính cấp xã huyện Ý Yên năm 2022 

như sau: 

I. Tình hình triển khai đánh giá chỉ số CCHC năm 2022 

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

bàn huyện, UBND huyện đã ban hành Bộ chỉ số đánh giá công tác CCHC đối 

với UBND cấp xã trên địa bàn huyện Ý Yên năm 2022 kèm theo Quyết định số 

7560/QĐ-UBND ngày 04/11/2022. Quy trình xác định chỉ số CCHC của các xã, 

thị trấn năm 2022 được thực hiện như sau: 

1. UBND các xã, thị trấn tự đánh giá, chấm điểm 

Từ ngày 07/11/2022 đến ngày 25/11/2022, Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên 

tổ chức đợt đánh giá chỉ số CCHC cấp xã năm 2022 trên hệ thống phần mềm 

https://chamdiemcchc.namdinh.gov.vn. UBND các xã, thị trấn đã thực hiện việc 

tự đánh giá, chấm điểm theo Hướng dẫn chấm điểm ban hành kèm theo Quyết 

định số 7560/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của UBND huyện từ ngày 

07/11/2022 đến hết ngày 15/11/2022 và giải trình, chấm bổ sung sau kết quả 

thẩm định lần 1 của Tổ thẩm định từ ngày 22/11/2022 đến hết ngày 23/11/2022. 

Việc tự đánh giá, chấm điểm, cung cấp tài liệu kiểm chứng của các xã, thị trấn 

được thực hiện trên phần mềm chấm điểm của tỉnh mà các xã, thị trấn đã được 

Sở Nội vụ tập huấn và triển khai sử dụng từ năm 2020. 

2. Thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm 

UBND huyện đã thành lập Tổ thẩm định chỉ số CCHC cấp xã trên địa bàn 

huyện Ý Yên năm 2022 theo quyết định số 7639/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 

của UBND huyện, thành phần gồm lãnh đạo và chuyên viên của các cơ quan 

phụ trách CCHC của huyện (Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND-UBND huyện, 

Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Tài chính – Kế hoạch, 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Văn hóa – TTTT huyện) để thực hiện 

nhiệm vụ thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm của UBND các xã, thị trấn. 

Công tác thẩm định được tiến hành như sau: 

- Thẩm định lần 1: Theo các tiêu chí và tiêu chí thành phần đã được phân 

công, các thành viên của Tổ thẩm định tiến hành nghiên cứu tài liệu kiểm chứng 

https://chamdiemcchc.namdinh.gov.vn/


và các tài liệu liên quan khác để chấm điểm theo đúng hướng dẫn chấm điểm đã 

được ban hành kèm theo quyết định số 7560/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của 

UBND huyện. Thời gian thẩm định lần 1 từ 16/11/2022 đến hết ngày 

21/11/2022. Kết quả thẩm định lần 1 được thực hiện trên hệ thống phần mềm, 

điểm thẩm định và các ý kiến đánh giá, yêu cầu bổ sung tài liệu kiểm chứng 

được thể hiện ngay trên phần mềm để các đơn vị nắm được và chấm giải trình, 

bổ sung lần 2. 

- Thẩm định lần 2: Trên cơ sở kết quả tự chấm điểm bổ sung của các xã, 

thị trấn từ ngày 22/11/2022 đến hết ngày 23/11/2022. Tổ thẩm định tiến hành 

chấm điểm lần 2 từ ngày 24/12/2022 đến hết ngày 25/11/2022 và thống nhất kết 

quả đánh giá cuối cùng. 

II. Kết quả xác định chỉ số CCHC đối với UBND cấp xã trên địa bàn 

huyện Ý Yên năm 2022 

Kết quả tự đánh giá, chấm điểm trung bình của UBND các xã, thị trấn là 

64.90/70 điểm, kết quả thẩm định trung bình là 55.81/70 điểm đạt 79.73%. 

Trong số 31 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ý Yên, 100% các đơn vị đạt từ 

50% trở lên, có 3 xã đạt trên 90% là xã Yên Thắng, Yên Tân, Yên Chính, có 4 

xã đạt dưới 70% là Yên Trung, Yên Minh, Yên Bằng, Yên Phương. Xã Yên 

Thắng đứng thứ nhất với chỉ số đạt 91.79%, xã Yên Phương thấp nhất với chỉ số 

đạt 67.86%. 

Căn cứ kết quả xác định chỉ số CCHC của 31 xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện năm 2022, UBND huyện xếp thành 4 nhóm đơn vị như sau: 

1. Nhóm I: Có chỉ số CCHC đạt từ 80% trở lên: có 15 đơn vị là xã Yên 

Thắng, Yên Tân, Yên Chính, Yên Hưng, Yên Phúc, Yên Đồng, Yên Hồng, Yên 

Bình, Yên Cường, Yên Tiến, Yên Khánh, Yên Lộc, Yên Nghĩa, Yên Khang, 

Yên Lương. 

2. Nhóm II: Có chỉ số CCHC đạt từ 70% đến dưới 80%: có 12 đơn vị là 

xã Yên Thành, Yên Lợi, Thị trấn Lâm, Yên Phú, Yên Ninh, Yên Quang, Yên 

Thọ, Yên Trị, Yên Dương, Yên Nhân, Yên Phong, Yên Mỹ. 

3. Nhóm III: Có chỉ số CCHC đạt từ 60% đến dưới 70%: có 4 đơn vị là xã 

Yên Trung, Yên Minh, Yên Bằng, Yên Phương. 

4. Nhóm IV: Có chỉ số CCHC đạt từ 50% đến dưới 60%: không có đơn vị 

nào. 

(Kết quả cụ thể ở biểu chỉ số CCHC cấp xã huyện Ý Yên năm 2022 kèm theo) 

 III. Nhận xét, đánh giá chung 

1. Ưu điểm: 

Năm 2022, Lãnh đạo các xã, thị trấn đặc biệt là người đứng đầu đã quan 

tâm, chỉ đạo quyết liệt và có trách nhiệm trong việc xây dựng, triển khai, tổ chức 

thực hiện Kế hoạch công tác CCHC năm, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, mục 

tiêu đã đề ra theo kế hoạch. Việc tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC của các 

đơn vị đã được triển khai thực hiện đầy đủ trên hệ thống phần mềm chấm điểm, 

bám sát các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Bộ chỉ số đánh giá CCHC năm 

2022 do UBND huyện ban hành. Việc tự đánh giá, chấm điểm được thực hiện 

trong đúng thời gian quy định, công tác thẩm định được thực hiện khẩn trương, 

nghiêm túc, đảm bảo tính chính xác, công bằng. Kết quả năm 2022 có sự cải 

thiện đáng kể so với năm 2021, có 03 đơn vị đạt trên 90% và không còn đơn vị 

nào nằm ở nhóm IV (chỉ số CCHC dưới 60%). 



2. Tồn tại, hạn chế: 

Năm 2022, mặc dù việc triển khai tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC 

đã được các xã, thị trấn chú trọng và tổ chức triển khai theo đúng quy định. Tuy 

nhiên một số lĩnh vực kết quả đánh giá chưa cao như lĩnh vực 3: Cải cách TTHC 

và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (15.2/20 điểm), lĩnh vực 7: 

Hiện đại hóa nền hành chính (8.46/14 điểm) 

Việc tuyên truyền để công dân đến thực hiện TTHC, nộp hồ sơ qua mạng 

và khai thác dịch vụ bưu chính công ích đã được chú trọng, tuy nhiên đến các 

tháng cuối năm thì các đơn vị, đặc biệt là các xã, thị trấn mới đẩy mạnh tỷ lệ hồ 

sơ trực tuyến mức độ 3,4 phát sinh trên cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch 

vụ công của tỉnh, 6 tháng đầu năm tiến độ vẫn còn rất chậm, số lượng hồ sơ phát 

sinh thấp. Một số đơn vị nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ về công tác CCHC, 

đánh giá chỉ số CCHC, nên dẫn đến việc tổ chức thực hiện đánh giá, chấm điểm 

các tiêu chí, tiêu chí thành phần chưa đi sâu vào chất lượng, tài liệu kiểm chứng 

không đầy đủ, không chính xác theo hướng dẫn. Một số đơn vị bổ sung, chỉnh 

sửa tài liệu kiểm chứng không đầy đủ khi có ý kiến của Tổ thẩm định do đó kết 

quả đạt được chưa cao. 

Thông qua việc xác định chỉ số CCHC cấp xã năm 2022, đã bộc lộ những 

tồn tại như người đứng đầu một số đơn vị chưa theo dõi, đôn đốc, bám sát tiến 

độ đánh giá chỉ số CCHC, chưa chỉ đạo kịp thời công chức phụ trách các tiêu chí 

thu thập tài liệu kiểm chứng đầy đủ; công tác lưu trữ tài liệu thiếu khoa học, 

chưa chủ động trong việc báo cáo định kỳ công tác CCHC của đơn vị và kiến 

nghị những khó khăn, vướng mắc trong khi thực hiện. Hoạt động của Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả mặc dù đã đi vào nề nếp hoạt động theo quy định, tuy 

nhiên việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai số hóa hồ sơ và kết quảb 

giải quyết TTHC lên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của tỉnh tại 

Bộ phận Một cửa còn chưa chủ động, phải thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở.  

Đề nghị UBND các xã, thị trấn căn cứ Chỉ số cải cách hành chính cấp xã 

huyện Ý Yên năm 2022 để đánh giá mức độ thực hiện của đơn vị mình, từ đó 

tập trung vào các lĩnh vực điểm còn thấp, hoàn thiện và nâng cao Chỉ số CCHC 

của đơn vị trong năm 2023 và những năm tiếp theo. 

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng thông báo./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ tỉnh Nam Định; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn; 

- Tổ thẩm định; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các đơn vị liên quan; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT. 
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