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BÁO CÁO 

Đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện công tác 

Cải cách hành chính xã Vĩnh Hào năm 2022 

  

Kính gửi: 

  - UBND huyện Vụ Bản; 

                    - Phòng Nội vụ huyện Vụ Bản. 

Căn cứ Quyết định số 4301/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân  huyện giao trách nhiệm người đứng đầu trong việc  thực hiện tự 

đánh giá chấm điểm xác dịnh Chỉ số CCHC. 

UBND xã kiểm điểm kết quả thực hiện  công tác CCHC năm 2022 trên địa bàn 

xã như sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2022 

Kết quả chấm điểm cải cách hành chính (CCHC) của xã Vĩnh Hào năm 2022 

đạt 60,82/70 điểm đạt 84,47% xếp thứ 11/18 xã trong huyện cụ thể từng lĩnh vực 

như sau. 

1. Công tác chỉ đạo điều hành CCHC 

Điểm số đạt  6,5/8 điểm , giảm trừ 1,5 điểm. Cụ thể: 

-  Bị trừ 0,5 điểm: Mức độ thực hiện kế hoạch CCHC chưa đạt yêu cầu 

-  Bị trừ 0,25 điểm: Tài liệu kiểm chứng không đúng qua theo dõi 

- Bị trừ 0,75 điểm: Công tác tuyên truyền cải cách hành chính cung cấp 

chưa chính xác tin bài., tọa đàm, hội nghị…. (Không phải tổng hợp tin). 

2.  Cải cách thể chế:  

Điểm số đạt  6,75/7 điểm, giảm trừ 0,25 điểm. Cụ thể: 

          -  Bị trừ 0,25 điểm: Nhiều văn bản sai về thể thức văn bản 

3. Cải cách thủ tục hành chính: 

 Điểm số đạt  15,75/20,25 điểm, giảm trừ 4,5 điểm. Cụ thể: 

- Bị trừ 0,5 điểm: Rà soát TTHC; 

- Bị trừ 1 điểm: Thiếu tài liệu chứng minh;  

- Bị trừ 1 điểm: Tài liệu kiểm chứng không đúng yêu cầu; 

- Bị trừ 0,5 điểm: UBND xã chưa áp dụng quy trình nội bộ trên phần mềm 

 một cửa điện tử;  



- Bị trừ 1,5 điểm: Tỷ lệ số hoá 211/912 hồ sơ đạt 23%; 

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: 

 Điểm số đạt  5/5 điểm. 

5. Cải cách chế dộ công vụ: Điểm số đạt  7,5/7,5 điểm. 

6. Cải cách cơ chế quản lý tài chính công. 

Điểm số đạt  8/8 điểm 

7. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số 

Điểm số đạt  11,32/15 điểm, giảm trừ 3,68 điểm. Cụ thể: 

- Bị trừ 0,5 điểm:  Sai 1 tài liệu minh chứng (QĐ kiện toàn ban chỉ đạo 

chuyển đổi số) 

- Bị trừ 1 điểm: Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 

- Bị trừ 1,88 điểm: Số hồ sơ đã được giải quyết trực tuyến toàn trình/tổng 

số hồ sơ đã giải quyết 204/912 đạt 22,4% 

- Bị trừ 0,23 điểm: Thanh toán trực tuyến chưa đạt tỷ lệ 

- Bị trừ 0,07 điểm: Trả kết quả điện tử chưa đạt tỷ lệ 

- Bị trừ 0,25 điểm: Chưa thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC trên công 

dịch vụ công quốc gia, trang dịch vụ công trực tuyến của tỉnh thông qua tài khoản 

định danh điện tử. 

8. Điểm sai số: Điểm số đạt  0/1 điểm, giảm trừ 1 điểm: So sánh kết quả tự 

chấm điểm với kết quả thẩm định. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Năm 2022, UBND xã  đã tập trung, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều 

hành; các cơ quan, đơn vị xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng 

tâm, đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ về cải cách 

hành chính, các lĩnh vực cải cách hành chính ngày càng chuyển biến tích cực. Một 

số lĩnh vực có kết quả vượt trội, đặc biệt là lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy hành 

chính nhà nước, cải cách tài chính công; công tác hiện đại hóa hành chính, dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều 

hành các hoạt động của UBND xã tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh. Chỉ số cải 

cách hành chính năm 2022 của xã đạt 60,82/70 điểm đạt 84,47% xếp thứ 11/18 xã, 

thị trấn. 

2. Hạn chế, khuyết điểm 

 Một số lĩnh vực và tiêu chí CCHC đạt chỉ số thấp như: Cải cách TTHC, 

cung cấp tài liệu kiểm chứng còn thiếu tỷ lệ số hóa hồ sơ còn thấp; Xây dựng chính 

quyền điện tử, chính quyền số. 



3. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm 

a) Nguyên nhân khách quan 

Công tác cải cách hành chính bao gồm nhiều lĩnh vực, tiêu chí, liên tục đổi 

mới, khối lượng công việc lớn do đó ảnh hưởng không nhỏ đến việc kịp thời cập 

nhật thông tin và chất lượng công tác tham mưu và thực hiện hiệm vụ. 

b) Nguyên nhân chủ quan 

Một số ngành chưa tích cực chủ động, kịp thời trong công tác tham mưu, 

và thực hiện nhiệm vụ.  

Một số công chức chưa tham mưu tích cực nghiên cứu để đề xuất các 

giải pháp tham mưu hiệu quả. 

4. Trách nhiệm và kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân 

về những hạn chế, khuyết điểm 

-  UBND xã đã nghiêm túc rút kinh nghiệm việc lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo 

UBND xã về công tác CCHC,  đánh giá những nội dung đã thực hiện tốt, những chỉ số 

chưa đạt yêu cầu trong thời gian tới sẽ sát sao chỉ đạo hơn nữa để thực hiện 100% các 

nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC đã đề ra. 

- Công chức Văn phòng Thống kê  làm công tác CCHC còn cập nhật thiếu tài 

liệu kiểm chứng phục vụ chấm điểm CCHC. 

- Công chức bộ phận 1 cửa thực hiện thanh toán phí, lệ phí trực tuyến, thực hiện 

số hóa hồ sơ đạt tỷ kệ thấp,  tỷ lệ thanh toán trực tuyến, trả kết quả điện tử chưa đạt tỷ 

lệ, chưa thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên dịch vụ công quốc gia 

theo quy định. 

- - Công chức phục trách công tác ứng dụng công nghệ thông tin của xã cung 

cấp tài liệu kiểm chứng còn chưa đúng yêu cầu, cung cấp chưa chính xác tin bài., tọa 

đàm, hội nghị. 

III. MỤC TIÊU VÀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI 

GIAN TỚI 

1. Mục tiêu 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây 

dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và 

nâng cao chất lượng phục vụ người dân và tổ chức; nâng cao mức độ hài lòng của 

người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và được người dân 

ghi nhận, đánh giá. 

- Triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh  

của huyện và các cơ quan chuyên môn về công tác cải cách hành chính; thực 



hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính năm 2023. Phấn 

đấu chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của xã đạt 90% trở lên. 

2. Nhiệm vụ, giải pháp 

2.1. Nhiệm vụ chung 

- Bám sát Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 (Kế hoạch số 473/KH-

UBND ngày 22/12/2022) kế hoạch về công tác cải cách hành chính của xã năm 

2023 rà soát, đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong kế 

hoạch; bổ sung những nhiệm vụ mới theo chỉ đạo của tỉnh, huyện; khẩn trương 

khắc phục những hạn chế, những nội dung còn chậm so với tiến độ, chỉ tiêu, mục 

tiêu của của huyện đề ra. 

- Quán triệt cán bộ, công chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, công vụ, văn hóa công sở. Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác CCHC, tập 

trung tuyên truyền, hướng dẫn, vận động cán bộ, công chức, người dân sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, số hóa hồ sơ theo quy định. 

2.2. Nhiệm vụ cụ thể đối với công chức phụ trách các lĩnh vực CCHC 

Căn cứ kết quả chấm điểm chỉ số đối với các lĩnh vực, tiêu chí được phụ 

trách, tiến hành thực hiện hoặc tham mưu chấn chỉnh, khắc phục ngay những nội 

dung còn hạn chế, yếu kém. Ngoài ra tập trung thực hiện tốt các nội dung sau: 

2.2.1. Công chức Văn phòng Thống kê (Phụ trách công tác CCHC) 

-  Thường xuyên phối hợp với các ngành cập nhật, công khai các thủ tục hành 

chính mới bổ sung hoặc gỡ bỏ những thủ tục hành chính đã hết hiệu lực.  

- Tham mưu đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng thường xuyên, có hiệu quả các 

ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là Phần mềm quản lý văn bản và Chữ ký số; 

phần mềm Dịch vụ công; phần mềm báo cáo Chính phủ. 

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả của Bộ phận Một cửa cấp xã; thực hiện tốt việc 

giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng văn bản điện tử theo 

quy định; đẩy mạnh số hoá giải quyết TTHC đảm bảo đạt chỉ tiêu đã đề ra theo Kế 

hoạch Cải cách hành chính năm 2023. 

- Kiểm soát tốt quá trình giải quyết hồ sơ để không phát sinh hồ sơ quá hạn; 

thực hiện nghiêm túc quy định về việc xin lỗi khi giải quyết TTHC quá hạn. Quán 

triệt việc nêu cao đạo đức công vụ, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ người dân, tổ chức 

khi đến giao dịch hành chính, không để tình trạng gây khó dễ, phiền hà, người dân, 

tổ chức phải đi lại nhiều lần để bổ sung hồ sơ. 

- Tham mưu đầu tư trang thiết bị cần thiết theo quy định đảm bảo Bộ phận 



một cửa hoạt động hiệu quả. 

- Tiếp tục khai thác và sử dụng phần mềm quản lý văn bản, chữ ký số thường 

xuyên, hiệu quả. 

- Tham mưu thực hiện tốt việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng 

văn bản điện tử theo quy định; đẩy mạnh số hoá giải quyết TTHC đảm bảo đạt chỉ 

tiêu đã đề ra theo Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023. 

- Tổ chức công khai đầy đủ, chính xác, kịp thời, đồng thời đôn đốc, hướng 

dẫn các xã, thị trấn, các cơ quan có liên quan thực hiện việc công khai thủ tục hành 

chính theo đúng quy định. 

- Kiểm soát tốt quá trình giải quyết hồ sơ để không phát sinh hồ sơ quá hạn. 

- Tăng cường tham mưu chỉ đạo, điều hành công tác CCHC; bám sát tình 

hình thực tế để tham mưu UBND xã chỉ đạo chuyên môn giải quyết triệt để những 

vấn đề còn tồn tại, chưa được khắc phục. Xây dựng văn bản, báo cáo trong công 

tác chỉ đạo điều hành đảm bảo quy định. 

- Thường xuyên rà soát các nhiệm vụ về CCHC, cập nhật các văn bản chỉ 

đạo của UBND huyện, các phòng chuyên môn phụ trách các lĩnh vực CCHC để 

kịp thời đôn đốc các đơn vị đưa vào thực hiện. 

- Quán triệt việc nêu cao đạo đức công vụ, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ người 

dân, tổ chức khi đến giao dịch hành chính, không để tình trạng gây khó dễ, phiền 

hà đối với người dân, tổ chức. 

2.2.2. Công chức Văn hóa- Xã hội 

- Thực hiện sự lãnh đạo của UBND huyện, Phòng Văn hóa- Thông tin huyện 

đẩy mạnh tuyên truyền công tác CCHC; tập trung tuyên truyền về lợi ích của việc 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, việc đăng ký nộp hồ sơ, 

nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI, việc thanh toán phí, lệ phí trực 

tuyến... Tuyên truyền bằng nhiều hình thức cụ thể, nội dung thiết thực với từng đối 

tượng (cán bộ, công chức, đảng viên, người dân...); Chú trọng khai thác hiệu quả 

hình thức tuyên truyền thông qua các nền tảng mạng xã hội, lồng ghép trong các 

hội nghị, tuyên truyền qua hệ thống đài phát thanh, truyền thanh, qua Trang TTĐT 

cấp xã.... 

- Chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan thường xuyên công khai, cập nhật các 

TTHC, tình hình tổ chức bộ máy,... trên Cổng thông tin điện tử xã; chủ động tham 

mưu UBND xã trong công tác chuyển đổi số; đặc biệt là cho đội ngũ cán bộ, công 

chức, công khai đầy đủ, chính xác, kịp thời các TTHC theo quy định, chú trọng 

hình thức công khai tại bộ phận "một cửa" và công khai trên Trang TTĐT cấp xã 



(cập nhật kịp thời khi có TTHC thay đổi). 

2.2.3. Công chức Tư Pháp  

 Thực hiện các nhiệm vụ liên quan cải cách thể chế; nâng cao hiệu quả công 

tác xây dựng , ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã; cải cách tư 

pháp 

- Tham mưu thực hiện tốt việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng 

văn bản điện tử theo quy định; đẩy mạnh số hoá giải quyết TTHC đảm bảo đạt chỉ 

tiêu đã đề ra theo kế hoạch. 

       2.2.4.Công chức Tài chính - Kế toán 

- Tiếp tục duy trì thực hiện tốt các nội dung về về cải cách tài chính công. 

Thực hiện công khai kết quả thực hiện quy chế quản lý, sử dụng tài sản công. 

- Xây dựng và báo cáo dự toán, chấp hành quyết toán ngân sách. 

- Thực hiện công khai đầy đủ dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt và gửi báo cáo theo quy định. 

Trên đây là báo cáo kiểm điểm  kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 

của xã Vĩnh Hào năm 2022. UBND xã Vĩnh Hào trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- UBND huyện;  

- Phòng Nội vụ huyện;             

- Lưu VP.                                                                                  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  Trần Ngọc Dũng 
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