
BỘ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH  

VÀ UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 

 (Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày     /11/2021 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 
I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung  

Chỉ số CCHC để theo dõi, đánh giá, xếp hạng một cách thực chất, khách 

quan, khoa học và công bằng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng 

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

trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC tỉnh Nam Định hàng năm, 

giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Mục tiêu cụ thể  

- Xác định được các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số CCHC 

theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành và UBND các 

huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

- Xác định được thang điểm, phương pháp đánh giá các tiêu chí, tiêu chí 

thành phần, từ đó xác định được Chỉ số CCHC của từng sở, ban, ngành và từng 

huyện, thành phố. 

- Triển khai, tổ chức thực hiện việc xác định Chỉ số CCHC và công bố kết 

quả xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành 

phố trên địa bàn tỉnh. 

3. Yêu cầu 

- Chỉ số CCHC phải bám sát nội dung của các văn bản: Kế hoạch 79/KH-

UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU 

ngày 18/6/2021của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực 

cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch 99/KH-

UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh về Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh và Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 – 2025; 

Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 v/v ban hành Chương trình tổng 

thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch 

số 111/KH-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh về CCHC tỉnh Nam Định giai 

đoạn 2021-2025;  Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 07/10/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC tỉnh Nam Định 

giai đoạn 2021-2030. 

- Chỉ số CCHC phải bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện 

thực tế, đồng thời đánh giá thực chất, chính xác, khách quan kết quả thực hiện 

công tác CCHC hàng năm ở các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố. 

- Tăng cường sự tham gia đánh giá của người dân, tổ chức đối với quá trình 

triển khai công tác CCHC của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố 

trên địa bàn tỉnh. 

- Hình thành hệ thống theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất và ổn định đối 

với các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh tới cơ sở. 

4. Phạm vi và đối tượng 
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a) Phạm vi điều chỉnh: Kết quả thực hiện công tác CCHC hàng năm của các 

sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

b) Đối tượng áp dụng: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố 

trên địa bàn tỉnh. 

II. NỘI DUNG CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Kết cấu bộ Chỉ số CCHC  

1.1. Chỉ số CCHC đánh giá các sở, ban, ngành gồm 7 lĩnh vực: 

- Công tác chỉ đạo, điều hành công tác CCHC; 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; 

- Cải cách thủ tục hành chính; 

- 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 tài chính công; 

- Hiện đại hóa hành chính. 

1.2. Chỉ số CCHC đánh giá các huyện, thành phố gồm 8 lĩnh vực: 

- Công tác chỉ đạo, điều hành công tác CCHC; 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; 

- Cải cách thủ tục hành chính; 

- 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 tài chính công; 

- Hiện đại hóa hành chính; 

- Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

2. Thang điểm đánh giá  

Thang điểm đánh giá là 70 điểm. Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể 

đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần (chi tiết tại Phụ lục I, Phụ lục II) 

3. Phương pháp đánh giá 

- Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tự đánh giá, chấm 

điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan và các đơn vị trực thuộc 

theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Bộ Chỉ số CCHC và 

hướng dẫn của Sở Nội vụ thông qua phần mềm chấm điểm cải cách hành chính. 

- Kết quả đánh giá, chấm điểm của Hội đồng thẩm định. 

- Đánh giá qua điều tra xã hội học; thanh tra, kiểm tra, theo dõi: Năm 2021 

thực hiện trừ điểm các tiêu chí thành phần đối với các đơn vị phát hiện sai sót 

thông qua phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức, qua các cuộc thanh tra, 

kiểm tra, qua theo dõi của các cơ quan quản lý theo lĩnh vực. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm thực hiện 
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1.1. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan hướng 

dẫn các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện việc 

xác định Chỉ số CCHC hàng năm. 

- Hàng năm xây dựng kế hoạch; chủ trì tổ chức thực hiện sau khi kế hoạch 

được phê duyệt. 

- Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ thực hiện công 

tác CCHC của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố về việc tổ chức 

thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá và xác định Chỉ số CCHC. 

- Triển khai điều tra đo lường sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với 

sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước 

- Phối hợp các đơn vị có liên quan thành lập Hội đồng thẩm định kết quả tự 

đánh giá của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố. Tổng hợp, xử lý số 

liệu để xác định Chỉ số CCHC và xây dựng báo cáo trình UBND tỉnh quyết định. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát nội dung Chỉ số CCHC và tổng 

hợp kết quả trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với 

điều kiện thực tế hàng năm 

1.2. Văn phòng UBND tỉnh và các Sở: Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, 

Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính 

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai, theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và 

UBND các huyện, thành phố. 

Cử công chức tham gia Hội đồng thẩm định để đánh giá kết quả CCHC của 

các đơn vị. 

1.3. Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố 

- Triển khai và tổ chức thực hiện tự đánh giá xác định Chỉ số CCHC của các 

sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố theo hướng dẫn của Sở Nội vụ. 

- Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc tổ chức điều tra xã hội học. 

2. Kinh phí thực hiện 

- Kinh phí triển khai xác định Chỉ số CCHC được đảm bảo bằng ngân sách 

nhà nước. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho triển 

khai xác định Chỉ số CCHC hàng năm thực hiện theo quy định hiện hành.  

- Giao Sở Nội vụ triển khai thực hiện việc xác định Chỉ số CCHC hàng năm, 

điều tra xã hội học và dự trù kinh phí thực hiện hàng năm trình UBND tỉnh phê 

duyệt và cấp kinh phí để thực hiện./. 
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