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Kết quả đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2021 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng 

Thực hiện  Kế hoạch số 2635/KH-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân (UBND) tỉnh Cao Bằng về triển khai xác định Chỉ số cải cách hành 

chính (CCHC) của các sở, cơ quan ngang sở, UBND cấp huyện và tự đánh giá, 

chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2021 của tỉnh Cao Bằng; căn cứ Quyết định số 

2402/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về ban 

hành Bộ Chỉ số đánh giá kết quả CCHC của các sở, cơ quan ngang sở, UBND cấp 

huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Công văn số 3113/SNV-

CCHC&TCBC ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng về việc 

hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2021. UBND huyện Hòa An 

báo cáo kết quả đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC cấp xã năm 2021 như sau: 

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

1. Công tác triển khai và chỉ đạo 

Để triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ về CCHC nhà nước năm 2021, 

UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện, trong đó chú 

trọng triển khai thực hiện các nội dung về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), 

kiểm soát TTHC, xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 

(CBCCVC). 

Theo hướng dẫn trước ngày 25 tháng 01 năm 2022 các xã, thị trấn đã tiến 

hành tự đánh giá chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2021; 100% (15/15) xã, thị trấn 

tổng hợp báo cáo kết quả gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) đúng thời gian 

theo quy định1. 

2. Công tác rà soát, đánh giá và thẩm định 

Thực hiện Quyết định số 2468/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2020 của 

UBND huyện Hòa An về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định và Tổ chuyên viên giúp 

việc Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC huyện Hòa An; Quyết định số 2192/QĐ-

UBND ngày 15 tháng 9 năm 2021 của UBND huyện Hòa An về việc thay thế, bổ 

sung thành viên Hội đồng thẩm định và Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng thẩm 

định Chỉ số CCHC huyện Hòa An (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định và Tổ 

Chuyên viên giúp việc Hội đồng thẩm định), Hội đồng thẩm định và Tổ chuyên viên 

                                           
1 Công văn số 12/UBND-NV ngày 05/01/2022 của UBND huyện Hòa An về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm 

điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2021. 
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giúp việc Hội đồng thẩm định đã tiến hành rà soát, đánh giá, chấm điểm Chỉ số 

CCHC theo từng lĩnh vực CCHC do cơ quan tham mưu, phụ trách. Cụ thể như sau: 

2.1. Phòng Nội vụ: Rà soát, đánh giá và giải trình kết quả của các xã, thị 

trấn đối với các lĩnh vực: 

- Lĩnh vực 1: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC (gồm các tiêu chí 1.1; 1.2; 

1.3; 1.5); 

- Lĩnh vực 4: Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước;  

- Lĩnh vực 5: Cải cách chế độ công vụ. 

2.2. Phòng Tư pháp: Rà soát, đánh giá và giải trình kết quả của các xã, thị 

trấn đối với lĩnh vực 2: Cải cách thể chế. 

2.3. Văn phòng HĐND&UBND huyện: Rà soát, đánh giá và giải trình kết 

quả của các xã, thị trấn đối với lĩnh vực 3: Cải cách TTHC; lĩnh vực 7:  Xây dựng 

và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số (tiêu chí thành phần 7.1.4). 

2.4. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Rà soát, đánh giá và giải trình kết quả 

của các xã, thị trấn đối với lĩnh vực 6: Cải cách tài chính công. 

2.5. Phòng Văn hóa và Thông tin: Rà soát, đánh giá và giải trình kết quả 

của các xã, thị trấn đối với các lĩnh vực: 

- Lĩnh vực 1:  Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC (tiêu chí 1.4);  

- Lĩnh vực 7: Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số 

(tiêu chí thành phần 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3). 

Sau khi các cơ quan, đơn vị gửi kết quả tự đánh giá, chấm điểm, UBND 

huyện đã ban hành Công văn số 112/UBND-NV ngày 28 tháng 01 năm 2022 về 

việc rà soát đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC cấp xã năm 2021. Các thành viên 

của Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng thẩm định đã tiến hành kiểm tra, rà soát 

(lần 1) kết quả tự đánh giá, tài liệu kiểm chứng của các xã, thị trấn. Tiếp theo, 

UBND huyện đã ban hành Công văn số 168/UBND-NV ngày 15 tháng 02 năm 

2022 về việc đề nghị rà soát kết quả đánh giá; bổ sung tài liệu kiểm chứng và văn 

bản giải trình Chỉ số CCHC năm 2021. 

Sau khi nhận được giải trình, bổ sung tài liệu kiểm chứng của các xã, thị 

trấn, Tổ Chuyên viên giúp việc Hội đồng thẩm định đã tiến hành rà soát (lần 2) kết 

quả tự đánh giá chấm điểm của các cơ quan, đơn vị; sau khi có tài liệu kiểm chứng 

bổ sung của các xã, thị trấn; đồng thời căn cứ vào kết quả theo dõi, thanh tra, kiểm 

tra thực tế của các cơ quan chuyên môn phụ trách các lĩnh vực CCHC của huyện, 

đề xuất điều chỉnh điểm đối với một số tiêu chí, tiêu chí thành phần của từng xã, 

thị trấn và thống nhất việc xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2021. 

3. Về thang điểm đánh giá 

Theo Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về ban hành Bộ Chỉ số đánh giá kết quả CCHC của các sở, 

cơ quan ngang sở, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 
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4. Cách xác định Chỉ số CCHC 

Chỉ số CCHC của các xã, thị trấn được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) số 

điểm đạt được trên tổng số điểm tối đa theo Bộ chỉ số. Đánh giá, xếp loại trong 

thực hiện công tác CCHC đối với các xã, thị trấn theo kết quả Chỉ số CCHC. 

II. KẾT QUẢ CHỈ SỐ CCHC NĂM 2021 

1. Kết quả xếp loại Chỉ số CCHC năm 2021 

- Xếp loại tốt (Chỉ số từ 90% trở lên): Không có. 

- Xếp loại khá (Chỉ số từ 70% - dưới 90%): 12/15 xã, thị trấn, gồm các xã: 

Lê Chung, Hồng Việt, Bình Dương, Hồng Nam, Bạch Đằng, Trương Lương, Đại 

Tiến, Nam Tuấn, Hoàng Tung, Dân Chủ, Đức Long và thị trấn Nước Hai. 

- Xếp loại trung bình (Chỉ số từ 50% - dưới 70%): 03/15 xã, gồm các xã: 

Quang Trung, Nguyễn Huệ, Ngũ Lão. 

- Xếp loại kém (Chỉ số dưới 50%): Không có. 

 2. Kết quả cụ thể theo từng lĩnh vực 

2.1. Lĩnh vực công tác chỉ đạo, điều hành CCHC 

- Xếp loại tốt: Không có; 

- Xếp loại khá: 04/15 xã, gồm các xã: Lê Chung, Hồng Nam, Trương 

Lương, Nam Tuấn. 

- Xếp loại trung bình: 10/15 xã, thị trấn, gồm các xã: Hồng Việt, Bình 

Dương, Đức Long, Quang Trung, Hoàng Tung, Dân Chủ, Nguyễn Huệ, Đại Tiến, 

Bạch Đằng và thị trấn Nước Hai 

- Xếp loại kém: 01/15 xã (xã Ngũ Lão). 

* Ưu điểm: Các xã, thị trấn đạt được chỉ số cao ở lĩnh vực này là do đã xây 

dựng Kế hoạch CCHC, Kế hoạch tuyên truyền CCHC đảm bảo đúng quy định về 

thời gian, có chất lượng, xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể phù hợp, bám sát theo nội 

dung của Kế hoạch CCHC nhà nước năm 2021 của huyện, cơ bản bám sát nội 

dung CCHC của đơn vị. Việc triển khai thực hiện kế hoạch CCHC được các xã, thị 

trấn quan tâm, thực hiện, kết quả thực hiện Kế hoạch đa số đạt từ 80% trở lên. 

* Hạn chế: 

- Còn một số xã ban hành Kế hoạch CCHC ban hành muộn (sau ngày 

15/01/2021). Kế hoạch chưa xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể, dự trù kinh phí thực 

hiện, sản phẩm đầu ra cụ thể, còn xác định nhiều nhiệm vụ chưa phù hợp với cấp 

xã như triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế; đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức… 

- Một số xã, thị trấn chưa đánh giá được mức độ hoàn thành kế hoạch CCHC 

năm 2021 của đơn vị do nội dung kế hoạch chưa gắn với những nhiệm vụ trọng 

tâm của đơn vị, chưa xác định cụ thể các kết quả trong kế hoạch phải đạt được, 

thời gian, chủ thể thực hiện. 
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- Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo về CCHC chưa nghiêm túc, báo 

cáo thiếu số liệu, chưa đáp ứng yêu cầu về thời gian và chất lượng, không có các 

biểu phụ lục theo hướng dẫn, dẫn tới cơ quan thường trực không có số liệu để đánh 

giá, tổng hợp. 

- Hầu hết các xã, thị trấn chưa triển khai các hình thức tuyên truyền CCHC 

khác ngoài các hình thức theo quy định của cấp có thẩm quyền. 

2.2. Lĩnh vực Cải cách thể chế   

- Xếp loại tốt: 11/15 xã, thị trấn gồm các xã: Lê Chung, Hồng Việt, Bình 

Dương, Hồng Nam, Đại Tiến, Nam Tuấn, Dân Chủ, Đức Long, Nguyễn Huệ, Ngũ 

Lão và thị trấn Nước Hai. 

- Xếp loại khá: 04/15 xã, gồm các xã: Bạch Đằng, Trương Lương, Hoàng 

Tung, Quang Trung. 

- Xếp loại trung bình: Không có. 

- Xếp loại kém: Không có. 

* Ưu điểm: Hầu hết các xã, thị trấn ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn 

bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) và tổ chức thực hiện rà soát VBQPPL theo 

quy định. Công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL cơ bản được tiến hành thường 

xuyên, kịp thời, theo đúng trình tự, thủ tục quy định. 

* Hạn chế: Việc xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát VBQPPL 

còn mang tính hình thức, nhiều xã, thị trấn chưa xác định được những nội dung cụ 

thể cần triển khai thực hiện. Một số xã, thị trấn chưa thực hiện tốt công tác báo cáo 

về kiểm tra, rà soát, xử lý VBQPPL, theo dõi thi hành pháp luật. 

2.3. Lĩnh vực cải cách TTHC 

- Xếp loại tốt: 01/15 xã (xã Hồng Việt). 

- Xếp loại khá: 10/15 xã, thị trấn gồm các xã: Lê Chung, Bạch Đằng, 

Trương Lương, Hoàng Tung, Đại Tiến, Bình Dương, Đức Long, Dân Chủ, Hồng 

Nam và thị trấn Nước Hai. 

- Xếp loại trung bình: 04/15 xã, gồm các xã: Nam Tuấn, Nguyễn Huệ, 

Quang Trung, Ngũ Lão. 

- Xếp loại kém: Không có. 

* Ưu điểm: Các xã, thị trấn thực hiện công khai, cập nhật kịp thời các TTHC 

thuộc thẩm quyền khi có TTHC mới được công bố, bãi bỏ; triển khai thực hiện tốt 

công tác cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

TTHC, trong năm không có hồ sơ giải quyết quá hạn. Một số đơn vị đã thực hiện 

nghiêm túc, đúng quy định việc ban hành văn bản thông báo tới cá nhân, tổ chức 

đến giải quyết TTHC trong trường hợp hồ sơ chưa đủ hoặc không đủ điều kiện giải 

quyết; xin lỗi cá nhân, tổ chức và hẹn trả lại kết quả khi giải quyết hồ sơ quá hạn. 

* Hạn chế: 

- Một số xã, thị trấn ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC và tuyên truyền về 

kiểm soát TTHC chưa bảo đảm đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định số 
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63/2010/NĐ-CP và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Nhiều đơn vị 

chưa thực hiện đúng quy trình việc tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết TTHC 

trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử. 

- Một số đơn vị thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình, kết quả kiểm 

soát TTHC chưa đáp ứng yêu cầu về thời gian và chất lượng. 

- Tình trạng giải quyết hồ sơ quá hạn vẫn còn tồn tại ở nhiều xã. Việc ban 

hành văn bản thông báo tới cá nhân, tổ chức đến giải quyết TTHC trong trường 

hợp hồ sơ chưa đủ hoặc không đủ điều kiện giải quyết; xin lỗi cá nhân, tổ chức và 

hẹn trả lại kết quả khi giải quyết hồ sơ quá hạn chưa được quan tâm thực hiện. 

2.4. Lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

- Xếp loại tốt: 07/15 xã, gồm các xã: Lê Chung, Bình Dương, Hồng Nam, 

Bạch Đằng, Đại Tiến, Hoàng Tung, Quang Trung. 

- Xếp loại khá: Không có. 

- Xếp loại trung bình: 08/15 xã, thị trấn, gồm các xã: Nam Tuấn, Nguyễn Huệ, 

Dân Chủ, Ngũ Lão, Hồng Việt, Trương Lương, Đức Long và thị trấn Nước Hai. 

- Xếp loại kém: Không có. 

* Ưu điểm: Đa số các xã, thị trấn đều ban hành Quy chế làm việc theo 

hướng dẫn và triển khai thực hiện Quy chế làm việc nghiêm túc. 

* Hạn chế: Một số xã chưa kịp thời cập nhật, sửa đổi Quy chế làm việc khi 

có sự thay đổi về quy định chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và nhân sự. 

2.5. Lĩnh vực Cải cách chế độ công vụ 

- Xếp loại tốt: 14/15 xã, thị trấn gồm: Lê Chung, Hồng Việt, Trương Lương, 

Dân Chủ, Bình Dương, Hồng Nam, Nam Tuấn, Bạch Đằng, Nguyễn Huệ, Quang 

Trung, Đức Long, Đại Tiến, Ngũ Lão và thị trấn Nước Hai. 

- Xếp loại khá: 01/15 xã (xã Hoàng Tung). 

- Xếp loại trung bình: Không có.  

- Xếp loại kém: Không có.  

* Ưu điểm: 

Các xã, thị trấn cơ bản thực hiện tương đối tốt việc báo cáo thống kê số 

lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã, việc đánh giá cán bộ, công chức thực 

hiện theo đúng quy định và bảo đảm thời gian. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công 

chức ngày càng nâng cao, trong đó tỉ lệ cán bộ, công chức trình độ từ Cao đẳng trở 

lên chiếm trên 66%.   

* Hạn chế: 

- Đa số các xã, thị trấn chưa ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức năm 2021. Việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2021chưa đáp 

ứng yêu cầu về thời gian và chất lượng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng gặp nhiều khó 

khăn trong tổ chức do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. 
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- Một số ít cán bộ, công chức tại các xã, thị trấn chưa đề cao trách nhiệm 

trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ được giao, chưa chấp hành tốt quy định về kỷ 

luật, kỷ cương và đạo đức công vụ (còn có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật). 

2.6. Lĩnh vực Cải cách tài chính công 

- Xếp loại tốt: 08/15 xã, gồm các xã: Lê Chung, Hồng Việt, Bình Dương, 

Hồng Nam, Bạch Đằng, Đại Tiến, Hoàng Tung, Ngũ Lão. 

- Xếp loại khá: Không có. 

- Xếp loại trung bình: 01/15 xã (xã Dân Chủ). 

- Xếp loại kém: 06/15 xã, thị trấn gồm các xã: Trương Lương, Nam Tuấn, 

Quang Trung, Nguyễn Huệ, Đức Long và thị trấn Nước Hai. 

* Ưu điểm: Các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung trong thực hiện cải 

cách tài chính công, thực hiện công khai dự toán, quyết toán ngân sách đầy đủ, bảo 

đảm thời gian theo quy định. Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử 

dụng tài sản công theo đúng quy định. 

* Hạn chế: Một số ít đơn vị thực hiện công khai tài chính chưa bảo đảm thời 

gian quy định. Đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài 

sản công nhưng chưa theo đúng hướng dẫn. 

2.7. Lĩnh vực Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số  

- Xếp loại tốt: Không có. 

- Xếp loại khá: 01/15 xã (xã Bình Dương). 

- Xếp loại trung bình: 09/15 xã, thị trấn, gồm các xã: Hồng Việt, Bạch Đằng, 

Trương Lương, Nam Tuấn, Hoàng Tung, Lê Chung, Hồng Nam, Ngũ Lão và thị 

trấn Nước Hai. 

- Xếp loại kém: 05/15 xã, gồm các xã: Đại Tiến, Đức Long, Dân Chủ, 

Nguyễn Huệ, Quang Trung. 

* Ưu điểm:  

- Các xã, thị trấn sử dụng tương đối hiệu quả Hệ thống quản lý điều hành 

văn bản VNPT iOffice, ứng dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản, tài liệu, qua đó 

góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, giảm tải lượng văn bản 

giấy, chi phí hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. 

- Đã có nhiều xã, thị trấn quan tâm triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

* Hạn chế: 

- Việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện 

tử trong năm 2021 của các xã, thị trấn chưa được đồng đều; chế độ thông tin báo 

cáo về công tác ứng dụng công nghệ thông tin chưa nghiêm túc, chưa đáp ứng yêu 

cầu về thời gian và chất lượng. 
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- Tỷ lệ TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến được xử lý mức độ 3, mức 

độ 4 còn thấp; nhiều đơn vị chưa xử lý trực tuyến hồ sơ TTHC mức độ 3, mức độ 

4; chưa thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

- Việc triển khai thực hiện xác định Chỉ số CCHC năm 2021 về cơ bản theo 

đúng kế hoạch. Sau khi có hướng dẫn của Sở Nội vụ, UBND huyện ban hành 

hướng dẫn cấp xã tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC nên các xã đã chủ động 

chuẩn bị khá tốt, đầy đủ các tài liệu kiểm chứng, sắp xếp thứ tự theo các tiêu chí 

thành phần, nộp báo cáo theo thời gian quy định.  

- Công tác tổng hợp, rà soát, thẩm định của cơ quan thường trực, các cơ 

quan chuyên môn phụ trách các lĩnh vực CCHC, Tổ chuyên viên giúp việc của Hội 

đồng thẩm đinh được tổ chức thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, hát huy được sự 

tham gia của các cơ quan chuyên môn trong việc đề xuất ý kiến, tham mưu để Hội 

đồng Thẩm định quyết định đánh giá đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần, đảm 

bảo kết quả Chỉ số CCHC năm 2021 của các xã, thị trấn được đánh giá một cách 

chính xác, khách quan và công bằng. 

2. Hạn chế, nguyên nhân 

Một số xã, thị trấn chưa nghiên cứu kỹ hướng dẫn đánh giá, chấm điểm Chỉ 

số CCHC; báo cáo tự đánh giá, chấm điểm còn sơ sài, chưa đầy đủ các tài liệu 

kiểm chứng liên quan, không có diễn giải hoặc diễn giải chưa cụ thể nên ảnh 

hưởng đến việc thẩm định, đánh giá kết quả chỉ số CCHC của các xã, thị trấn. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đối với các cơ quan tham mưu phụ trách các lĩnh vực CCHC của 

huyện (Văn phòng HĐND&UBND huyện, Các phòng: Tư pháp, Nội vụ, Văn 

hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch): 

 - Cần chủ động bám sát các nhiệm vụ cụ thể đã được ban hành tại Kế hoạch 

CCHC năm 2022 của huyện (Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 07 tháng 01 năm 

2022 của UBND huyện) để kịp thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện các 

nội dung CCHC thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; tăng cường kiểm tra, 

đôn đốc các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch đảm bảo 

đúng tiến độ và hoàn thành 100% kế hoạch. Chủ động theo dõi việc thực hiện chế 

độ thông tin báo cáo của các xã, thị trấn. 

- Tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo việc thực hiện các 

nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách, đồng thời chủ động hướng dẫn, đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu 

quả và đúng tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm. 

2. Đối với UBND các xã, thị trấn  

- Chủ động triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được xác định tại Kế 

hoạch CCHC năm 2022 của huyện, của đơn vị. 
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- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo bảo đảm đầy đủ nội dung, đúng thời 

gian về kết quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC, để các cơ quan tham mưu tổng 

hợp, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

- Phân công công chức có năng lực, trách nhiệm phụ trách công tác CCHC. 

Thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện công tác CCHC tại 

đơn vị. 

Trên đây là báo cáo kết quả rà soát, đánh giá Chỉ số CCHC cấp xã năm 2021 

của UBND huyện Hòa An./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV (Q). 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH 
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