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Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 2269/HD-SNV ngày 03/11/2022 của Sở Nội vụ về việc 

hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, 

ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định 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; Quyết định 2016/QĐ-

UBND ngày 02/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Bộ chỉ số cải cách 

hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh 

Nam Định. UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm một số nội 

dung sau: 

1. Tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện thực hiện tự đánh giá, chấm điểm 

chỉ số CCHC theo Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh và 

Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và Hướng 

dẫn số 2269/HD-SNV ngày 03/11/2022 của Sở Nội vụ. 

- Căn cứ kết quả CCHC thực tế đạt được, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

huyện có bộ chỉ số chấm điểm (phòng Nội vụ, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Tư 

pháp, phòng Văn hóa - Thông tin, Văn phòng HĐND-UBND huyện) tổ chức việc tự 

đánh giá, chấm điểm từng tiêu chí, tiêu chí thành phần trên cơ sở đối chiếu với các yêu 

cầu, tiêu chuẩn và cách chấm điểm (tại Phụ lục hướng dẫn gửi kèm theo) để xác định 

Chỉ số CCHC năm 2022.  

2. Về nhập dữ liệu kết quả tự đánh giá, chấm điểm vào phần mềm  

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC 

thông qua phần mềm quản lý chấm điểm Chỉ số CCHC (gọi tắt là phần mềm), tiến hành 

nhập dữ liệu kết quả tự đánh giá, chấm điểm và các tài liệu kiểm chứng, nội dung giải 

trình vào phần mềm theo các bước sau:  

- Bước 1: Đăng nhập phần mềm  

Đăng nhập vào phần mềm quản lý chấm điểm Chỉ số CCHC tại địa chỉ 

http://chamdiemcchc.namdinh.gov.vn theo tài khoản đã được cấp.  

- Bước 2: Nhập tài liệu kiểm chứng và kết quả tự đánh giá  
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Tiến hành nhập tài liệu kiểm chứng và kết quả tự đánh giá chấm điểm và giải 

trình kết quả tự đánh giá, chấm điểm tương ứng với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần 

(nếu có).  

Nhập báo cáo kết quả chấm điểm đã được lãnh đạo đơn vị phê duyệt lên phần 

mềm tại ô “Báo cáo”.  

- Bước 3: Rà soát kết quả  

Sau khi hoàn tất việc nhập kết quả tự đánh giá, chấm điểm, các đơn vị rà soát lại, 

bảo đảm tài liệu kiểm chứng và thông tin giải trình đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành 

phần trùng khớp với nội dung báo cáo được phê duyệt. 

3. Về tài liệu kiểm chứng (TLKC)  

- Việc tự đánh giá, chấm điểm của các đơn vị kèm theo các TLKC (như: báo cáo, 

kế hoạch, thông báo, quyết định…) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để 

xác định mức độ tin cậy của việc tự đánh giá, chấm điểm cho từng tiêu chí, tiêu chí 

thành phần. Đối với các nội dung đánh giá mà tài liệu kiểm chứng chỉ nằm trong một 

hay một số mục của văn bản, đơn vị chỉ rõ TLKC nằm ở mục nào, trang nào của văn 

bản nhằm đảm bảo sự thuận lợi và chính xác khi thẩm định kết quả.  

- Ngoài việc cung cấp các tài liệu kiểm chứng theo yêu cầu tại Phụ lục, các đơn vị 

có thể bổ sung các TLKC (nếu có) đủ độ tin cậy để chứng minh kết quả tự đánh giá, 

chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần.  

- Đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần không có TLKC hoặc TLKC không có 

đầy đủ thông tin kiểm chứng theo yêu cầu, các đơn vị giải trình rõ về cách đánh giá và 

chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin giải trình.  

- Năm 2022, UBND tỉnh đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC của các đơn vị sớm 

hơn các năm trước, do đó:  

+ Một số báo cáo là TLCK chưa đến thời hạn báo cáo theo quy định, các đơn vị 

chưa xây dựng báo cáo chính thức có thể sử dụng dự thảo báo cáo có dấu xác nhận của 

cơ quan, đơn vị làm TLKC.  

+ Đối với tiêu chí đánh giá chất lượng công chức, viên chức của phòng Nội vụ thì 

sử dụng kết quả đánh giá năm trước liền kề do chưa đến thời hạn đánh giá của năm nay.  

- Các file điện tử của tài liệu kiểm chứng đính kèm trên phần mềm phải là bản 

chụp của văn bản giấy dưới dạng ảnh (định dạng*.pdf) hoặc văn bản điện tử có chữ ký 

số theo quy định. 

4. Thời gian báo cáo:  

Phần mềm chấm điểm sẽ mở bắt đầu từ ngày 10/11/2022 đến ngày 15/11/2022, 

để các cơ quan tiến hành tự đánh giá, chấm điểm, nhập dữ liệu kết quả. Sau thời hạn 

trên, phần mềm sẽ tự động khóa.  

- Giao phòng Nội vụ: 

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn báo cáo kết quả tự chấm điểm 

gửi qua phần mềm quản lý văn bản về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 15/11/2022 và báo 

cáo kết quả chấm điểm CCHC đối với các xã, thị trấn thuộc huyện về Sở Nội vụ chậm 

nhất ngày 20/11/2022. 
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+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện kiểm tra, theo dõi và 

đôn đốc các cơ quan chuyên môn thực hiện việc cung cấp các tài liệu kiểm chứng theo 

yêu cầu tại Phụ lục đính kèm và theo đúng thời gian báo cáo.  

Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Lộc yêu cầu các cơ quan chuyên môn nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Phạm Văn Long 
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