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THÔNG BÁO 

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021  

của UBND các xã, thị trấn huyện Mỹ Lộc 

 

Căn cứ Quyết định 6321/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND huyện 

Mỹ Lộc về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính 

(CCHC) đối với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mỹ Lộc;  

UBND huyện thông báo kết quả Chỉ số CCHC năm 2021 của UBND các 

xã, thị trấn, như sau:  

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CCHC NĂM 2021  

1. Đơn vị tự đánh giá, chấm điểm  

UBND các xã, thị trấn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC 

theo Quyết định 6321/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND huyện Mỹ Lộc 

về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính (CCHC) đối 

với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mỹ Lộc.  

- Các đơn vị tiến hành chuẩn bị tài liệu, nhập dữ liệu kết quả tự đánh giá, 

chấm điểm và các tài liệu kiểm chứng, nội dung giải trình vào phần mềm quản 

lý chấm điểm Chỉ số CCHC (gọi tắt là phần mềm).  

2. Thẩm định kết quả tự chấm điểm  

Ngày 16/11/2021, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 6337/QĐ-

UBND về việc thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định kết quả 

tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC năm 2021 của UBND các xã, thị 

trấn, gồm: Hội đồng thẩm định 07 đồng chí (Lãnh đạo UBND huyện và Trưởng 

phó các phòng chuyên môn) và chuyên viên 05 cơ quan thường trực (Văn phòng 

HĐND-UBND huyện, phòng Nội vụ, Tài Chính – Kế hoạch, Tư pháp, Văn hóa 

– Thông tin) 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: Theo tài khoản phần mềm 

đã được phân cấp, các thành viên của tổ thẩm định tiến hành nghiên cứu tài liệu 

kiểm chứng và tài liệu liên quan khác để thực hiện chấm điểm trực tiếp trên 

phần mềm theo mốc thời gian quy định. Hết thời gian quy định phần mềm tự 

động đóng lại. 

- Căn cứ để thẩm định chỉ số CCHC của UBND các xã, thị trấn gồm:  
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+ Tài liệu kiểm chứng do UBND các xã, thị trấn cung cấp theo yêu cầu tại 

Bộ chỉ số chấm điểm.  

+ Kết quả theo dõi, đánh giá của cơ quan phụ trách theo chức năng nhiệm 

vụ.  

3. Cơ cấu điểm thành phần  

Bộ chỉ số CCHC của UBND các xã, thị trấn gồm 07 lĩnh vực đánh giá 

theo cấu trúc Bộ chỉ số CCHC của Sở Nội vụ xây dựng để đánh giá CCHC cấp 

xã gồm: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC; Cải cách thể chế ; Cải cách TTHC 

và thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông; Cải cách Tổ chức bộ máy 

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

chức; Cải cách cơ chế quản lý tài chính công; Hiện đại hóa quản lý hành chính.  

Tổng số điểm tối đa để xác định chỉ số CCHC năm 2021 của các đơn vị là 

70 điểm. 

II. KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CCHC NĂM 2021  

Kết quả tự đánh giá, chấm điểm trung bình năm 2021 của các xã, thị trấn 

là 65,45 điểm, Hội đồng thẩm định là 52,89 điểm đạt 75,55%, so với năm 2020, 

tăng 2,53 điểm  

Kết quả xác định Chỉ số CCHC của các xã, thị trấn năm 2021, xếp thành 3 

nhóm đơn vị, tương ứng với từng mức độ đạt Chỉ số CCHC, cụ thể như sau:  

a) Nhóm có Chỉ số CCHC đạt từ 80% trở lên, có 02 đơn vị, gồm: UBND 

xã Mỹ Thành và Mỹ Thuận.  

b) Nhóm có chỉ số CCHC đạt từ 73% đến dưới 80%, có 07 đơn vị, gồm 

UBND Thị trấn Mỹ Lộc, UBND các xã: Mỹ Thắng, Mỹ Thịnh, Mỹ Hưng, Mỹ 

Phúc, Mỹ Hà, Mỹ Tiến. 

c) Nhóm có Chỉ số CCHC đạt dưới 70%, có 02 đơn vị, là UBND xã Mỹ 

Trung, xã Mỹ Tân. 

III. Nhận xét, đánh giá chung  

Năm 2021, lãnh đạo các xã, thị trấn đặc biệt là người đứng đầu đã quan 

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

hiện và kiểm tra công tác CCHC, cơ bản hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.  

Việc tự đánh giá, chấm điểm CCHC năm 2021 của các các xã, thị trấn 

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 của UBND huyện; phản ánh 

tương đối chính xác mức độ hoàn thành các 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. 



3 

 

Kết quả chấm điểm của các xã, thị trấn cho thấy năm 2021, công tác 

CCHC đã làm khá tốt đối với một số lĩnh vực như Cải cách thể chế, Cải cách tổ 

chức bộ máy, hiện đại hóa quản lý hành chính. 

(Kết quả cụ thể tại phụ lục kèm theo) 

UBND huyện thông báo Chỉ số CCHC năm 2021 của xã, thị trấn trên địa 

bàn huyện Mỹ Lộc./. 

 
Nơi nhận:  

- - LĐ UBND huyện (để b/c); 

0- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

1- UBND các xã, thị trấn; 

 -- Lưu VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

Lê Quang Huy 
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