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BÁO CÁO
Kết quả đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính

của UBND các xã, thị trấn năm 2021
 

Căn cứ Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Hải Dương về ban hành Quy định đánh giá, xác định chỉ số cải cách 
hành chính của Uỷ ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương.

 Uỷ ban nhân dân huyện báo cáo kết quả đánh giá xác định chỉ số CCHC 
năm 2021 của các xã, thị trấn, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ XÁC ĐỊNH 
CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Tiêu chí đánh giá

Căn cứ Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Hải Dương về ban hành Quy định đánh giá, xác định chỉ số cải cách 
hành chính của Uỷ ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương; việc đánh giá 
xác định chỉ số CCHC cấp xã thông qua chỉ tiêu sau:

* Đánh giá theo 07 nội dung về cải cách hành chính: 70/100 điểm

- Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: 14 điểm

- Cải cách thể chế: 5 điểm

-  Cải cách thủ tục hành chính: 17 điểm

- Cải cách tổ chức bộ máy chính quyền địa phương: 6 điểm

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: 11 điểm

- Cải cách tài chính công: 5 điểm

- Hiện đại hóa hành chính: 12 điểm

* Đánh giá tác động của CCHC (thông qua điều tra XHH): 30/100 điểm.

2. Tổ chức điều tra xã hội học

Việc thực hiện điều tra xã hội học đã chỉ đạo Phòng Nội vụ hợp đồng với 
Bưu điện huyện triển khai thực hiện, nhằm bảo đảm khách quan, công bằng khi 
đánh giá. Thông qua việc phát phiếu điều tra đến 05 nhóm đối tượng sau:

- Lãnh đạo UBND cấp huyện: 03 phiếu (01 Chủ tịch UBND và 02 Phó 
Chủ tịch UBND);
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- Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện: 12 phiếu (11 
Trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và Lãnh đạo Văn phòng 
Huyện ủy, HĐND và UBND huyện);

- Đại biểu Hội đồng nhân dân và Lãnh đạo các tổ chức chính trị, xã hội 
cấp xã: 20 phiếu (trong đó: 15 đại biểu Hội đồng nhân dân xã và 05 phiếu người 
đứng đầu 05 tổ chức chính trị -xã hội cấp xã: Mặt trận Tổ quốc xã; Hội Phụ nữ 
xã; Đoàn Thanh niên xã; Hội Nông dân xã; Hội Cựu chiến binh xã);                                    

- Trưởng thôn, khu dân cư: tùy vào số lượng trưởng thôn, khu dân cư trên 
địa bàn;

  - Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, người dân: 30 phiếu (trong đó từ 01-05 
phiếu khảo sát doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn xã (nếu có). 

3. Quy trình tự đánh giá, chấm điểm qua tài liệu kiểm chứng

3.1. UBND các xã, thị trấn

Căn cứ Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Hải Dương; thực hiện Công văn số 709/UBND-NV ngày 
30/12/2021 của Uỷ ban nhân dân huyện các xã, thị trấn đã thực hiện thu thập tài 
liệu kiểm chứng tự đăng tải lên phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu về CCHC cảu 
tỉnh và tự đánh giá, chấm điểm của đơn vị mình.

- Thời gian thực hiện đăng tải tài liệu kiểm chứng từ ngày 04/01/2022 đến 
ngày 07/01/2022.

- Thời gian thực hiện bổ sung tài liệu kiểm chứng lần 1: từ ngày 
10/01/2022 đến ngày 12/01/2022.

- Thời gian thực hiện bổ sung tài liệu kiểm chứng lần 2: từ ngày 
21/02/2022 đến ngày 25/02/2022.

3.2. Tổ thư ký thẩm định

- Tổ thư ký thẩm định lần 1: từ 08/01/2022 đến ngày 09/01/2022 tổ thư ký 
thực hiện chấm điểm.

Sau khi thực hiện thẩm định lần 1, tổ thư ký đã thực hiện chấm điểm nêu 
lý do tiêu chí chưa đạt điểm, đề xuất bổ sung tài liệu kiểm chứng và thực hiện 
đẩy trả đơn vị để bổ sung  từ ngày 10/01/2022 đến 12/01/2022;

- Tổ thư ký thẩm định lần 2: từ ngày 13/01/2022 đến ngày 17/01/2022.

Tuy nhiên  sau khi thẩm định lần 2, việc bổ sung tài liệu kiểm chứng chưa 
đạt yêu cầu, tổ thư ký đã có ý kiến với Sở Nội vụ gia hạn thêm để cho các xã, thị 
trấn bổ sung tài liệu kiểm chứng lần 2 từ ngày 21/02/2022 đến ngày 25/02/2022.
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II. KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CCHC

1. Chỉ số CCHC của các xã, thị trấn

Kết quả xác định chỉ số CCHC của UBND các xã, thị trấn được xác định 
theo 03 nhóm điểm như sau:

- Nhóm đạt chỉ số từ 80% đến dưới 90% so với điểm tối đa (100%) gồm 
các xã: Tân Hồng, Thái Học, Thúc Kháng, Tân Việt, Long Xuyên.

- Nhóm đạt chỉ số từ 70% đến dưới 80% so với điểm tối đa gồm các xã: 
Vĩnh Hưng, Nhân Quyền, Hùng Thắng, Cổ Bì, Bình Minh và thị trấn Kẻ Sặt.

- Nhóm đạt chỉ số từ 50% đến dưới 70% so với điểm tố đa gồm các xã: 
Vĩnh Hồng, Bình Xuyên, Thái Hòa, Hồng Khê, Thái Dương.

2. Đánh giá trách nhiệm Chủ tịch UBND cấp xã trong thực hiện nhiệm 
vụ cải cách hành chính

Năm 2021, không có Chủ tịch UBND cấp xã được đánh giá từ mức hoàn 
thành tốt nhiệm vụ trở lên, có 11 Chủ tịch UBND cấp xã được đánh giá mức 
“hoàn thành nhiệm vụ”, có 05 Chủ tịch UBND cấp xã đánh giá mức “không 
hoàn thành nhiệm vụ”, cụ thể:

- Nhóm Chủ tịch UBND cấp xã hoàn thành nhiệm vụ: có điểm CCHC đạt 
từ 65% đến dưới 80% so với tổng điểm; đồng thời các lĩnh vực phải đạt từ 50% 
số điểm của từng lĩnh vực, gồm có Chủ tịch UBND các xã Tân Hồng, Thái Học, 
Thúc Kháng, Tân Việt, Long Xuyên, Vĩnh Hưng, Nhân Quyền, Hùng Thắng, Cổ 
Bì, Bình Minh và thị trấn Kẻ Sặt.

- Nhóm Chủ tịch UBND cấp xã không hoàn thành nhiệm vụ: có điểm 
CCHC đạt dưới 65% so với tổng điểm hoặc một có 01 lĩnh vực đánh giá dưới 
50% số điểm, gồm có Chủ tịch UBND các xã Vĩnh Hồng, Bình Xuyên, Thái 
Hòa, Hồng Khê, Thái Dương.

(Kết quả chi tiết có phụ lục gửi kèm)

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Một số kết quả đạt được

- Việc triển khai thực hiện chấm điểm; công bố kết quả đánh giá chỉ số 
CCHC cấp xã đảm bảo đúng tiến độ đề ra; kết quả đánh giá đảm bảo tính công 
bằng, khách quan.

- Công tác điều tra xã hội học phối hợp với Bưu điện huyện được triển khai 
kịp thời, thuận lợi, việc phát và thu phiếu điều tra đảm bảo tính khách quan theo 
quy định.
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- Chủ tịch UBND một số xã đã quan tâm việc thực hiện nhiệm vụ cải cách 
hành chính nên chỉ số cải cách hành chính tăng so với năm 2021 như các xã 
Hùng Thắng, Thúc Kháng và thị trấn Kẻ Sặt.

2. Tồn tại, hạn chế

- Việc thực hiện chấm điểm CCHC một số xã chưa quan tâm; tài liệu kiểm 
chứng thiếu, có đơn vị không có tài liệu kiểm chứng phải đôn đốc, đã thực hiện 
mở phần mềm bổ sung tài liệu kiểm chứng 02 lần, tuy nhiên việc bổ sung tài liệu 
kiểm chứng không đáp ứng yêu cầu của tiêu chí chấm điểm như: xã Thái 
Dương, xã Thái Hòa, Hồng Khê, Vĩnh Hồng. Có đơn vị thực hiện đăng tải tài 
liệu kiểm chứng khó theo dõi, không scan thành file văn bản mà thực hiện đăng 
tải từng trang rất khó theo dõi như xã Vĩnh Hồng.

- Công tác chỉ đạo, điều hành: Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm 
vụ cải cách hành chính tại các xã, thị trấn còn rất nhiều hạn chế; có những đơn 
vị có chỉ số đạt dưới 50% như xã Vĩnh Hồng, xã Bình Xuyên, xã Thái Hòa, xã 
Hồng Khê, xã Thái Dương.

+ Hầu hết việc xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính tại các xã còn chưa 
rõ nhiệm vụ, chưa thống kê số nhiệm vụ đặt ra trong Kế hoạch cải cách hành 
chính; chưa đính kèm được sản phẩm hoàn thành theo Kế hoạch CCHC để thực 
hiện chấm điểm. Một số đơn vị không thực hiện xây dựng Kế hoạch CCHC năm 
2021 như  xã Thái Dương, Vĩnh Hồng; không thực hiện báo cáo định kỳ kết quả 
thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính như xã Thái Học, Thái Dương, Bình 
Xuyên, Vĩnh Hồng; có thực hiện báo cáo cải cách hành chính, nhưng báo cáo 
chưa đảm bảo thời gian hoặc chưa đầy đủ như xã Thái Hòa, Kẻ Sặt, Hùng 
Thắng, Tân Việt, Hồng Khê, Nhân Quyền.  

+ Việc tuyên truyền cải cách hành chính còn nhiều hạn chế, hầu hết các 
đơn vị chưa hoàn thành được kế hoạch tuyên truyền, hoặc không xây dựng kế 
hoạch tuyên truyền trong năm; một số xã có xây dựng kế hoạch tuyên truyền, 
nhưng không thực hiện báo cáo kết quả và không cung cấp những minh chứng 
cho đa dạng hóa công tác tuyên truyền nên rất khó đánh giá việc hoàn thành kế 
hoạch tuyên truyền của các đơn vị.

- Cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức: Hầu hết các xã, thị trấn chưa xây dựng được quy chế riêng về 
giải quyết công việc giữa các bộ phận chức năng của xã với thôn, khu dân cư; 
nhiều đơn vị chưa xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, một số 
đơn vị xây dựng được kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong năm 
nhưng báo cáo kết quả không đạt kế hoạch; trình độ đạt chuẩn của cán bộ, công 
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chức các xã hầu như chưa đạt chuẩn, một số đơn vị trình độ công chức xã chưa 
đạt chuẩn trên 20% như Vĩnh Hồng, Hồng Khê, Thúc Kháng, Nhân Quyền, Bình 
Xuyên.

- Cải cách thủ tục hành chính: 

+ Hầu hết các xã đều mất điểm tại tiêu chí cập nhật, bổ sung TTHC tiếp 
nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông do chậm cập nhật; 

+ Thực hiện công khai chưa đầy đủ TTHC tại Bộ phận một cửa như xã 
Hùng Thắng, Thái Hòa, Bình Xuyên, Thái Dương, Hồng Khê;

+ Hầu hết các xã, thị trấn chưa quan tâm chỉ đạo, tổ chức rà soát, kiến nghị 
đơn giản hóa thủ tục hành chính nên không có biện pháp xử lý các vấn đề cần 
khắc phục qua rà soát.

- Cải cách tài chính công: có một số xã, trong năm triển khai thực hiện cải 
cách tài chính công chưa đầy đủ, không cung cấp được tài liệu kiểm chứng tại 
các tiêu chí như xã Hồng Khê, xã Thái Hòa, xã Thái Dương.

- Hiện đại hóa hành chính: 

+ 100% các xã, thị trấn không phát sinh hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực 
tuyến mức độ 3,4;

+ Một số đơn vị không xây dựng và ban hành Kế hoạch ứng dụng công 
nghệ thông tin năm 2021 như các xã: Vĩnh Hồng, Hồng Khê, Cổ Bì, Thái 
Dương, Bình Xuyên;

+ Hoạt động của cổng thông tin điện tử của các xã, thị trấn chưa được 
thường xuyên; chưa cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin theo quy định;

+ Việc duy trì và đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 
9001:2015 tại cấp xã chưa được thường xuyên, việc đánh giá nội bộ chưa đầy 
đủ; một số xã chưa thực hiện duy trì  xã Bình Minh, xã Hồng Khê; một số đơn vị 
chậm gửi kết quả thực hiện duy trì hệ thống quản lý chất lượng lên Chi cục Tiêu 
chuẩn đo lường tỉnh là xã Bình Xuyên, Tân Hồng, Hùng Thắng, Thái Hòa, Thái 
Dương, Tân Việt.

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

- Chủ tịch UBND một số xã chưa sát sao, quan tâm đúng mức đến thực 
hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, điểm trong công tác chỉ đạo điều hành cải 
cách hành chính còn thấp, thậm chí đạt dưới 50% tổng điểm của tiêu chí. Công 
tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các bộ phận 
xã còn nhiều hạn chế; công tác tuyên truyền thực hiện cải cách hành chính chưa 
được thường xuyên.
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- Việc bố trí công chức theo dõi thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 
chưa đảm bảo năng lực, yêu cầu đề ra; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong 
tham mưu thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, để bỏ sót nhiệm vụ không 
triển khai thực hiện.

- Chậm cập nhật theo dõi thủ tục hành chính được công bố mới của các xã, thị 
trấn; sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong việc triển khai thực hiện bộ 
thủ tục hành chính được UBND tỉnh công bố mới chưa kịp thời, chặt chẽ.

IV. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CCHC NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch số 4347/KH-UBND ngày 25/11/2020 của UBND tỉnh 
Hải Dương về CCHC nhà nước tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025, UBND 
huyện Bình Giang đã ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 22/12/2021 thực 
hiện cải cách hành chinh nhà nước huyện Bình Giang giai đoạn 2021-2025.

Để triển khai thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 
4707/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Hải Dương, UBND huyện Bình 
Giang đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 24/12/2021 về 
cải cách hành chính nhà nước huyện Bình Giang năm 2022, với 07 nội dung cụ thể:

1. Công tác chỉ đạo điều hành.

2. Cải cách thể chế.

3. Cải cách thủ tục hành chính.

4. Cải cách tổ chức bộ máy.

5. Cải cách chế độ công vụ.

6. Cải cách tài chính công.

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

Trong 07 nội dung trên, UBND huyện đã đề ra 28 mục tiêu gắn với 43 nhiệm 
vụ và 67 hoạt động; mỗi nhiệm vụ đều quy định cụ thể về sản phẩm và thời gian 
hoàn thành, quy định trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị chủ trì phối hợp tham 
mưu thực hiện.

Uỷ ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động xây dựng Kế 
hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2022; thực hiện nghiêm chế độ báo 
cáo định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC hằng năm theo quy định tại Công văn 
số 98/UBND-NV ngày 08/3/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Bình Giang.

V. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ cải cách 
hành chính năm 2021; đồng thời triển khai có hiệu quả kế hoạch CCHC năm 



7

2022, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 
tập trung đẩy mạnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ CCHC 
theo đúng tinh thần Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ 
ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Kế 
hoạch CCHC nhà nước của tỉnh, của huyện giai đoạn 2021-2025.

2. Các cơ quan chuyên môn; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ kết quả 
chỉ số CCHC năm 2021, các nhiệm vụ triển khai thực hiện tại Kế hoạch CCHC 
năm 2022. Tập trung bám sát triển khai kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ CCHC năm 
2022, khắc phục triệt để mặt còn yếu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2021.

3. Tăng cường tuyên truyền và áp dụng các giải pháp hỗ trợ người dân, 
doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết thủ tục hành như:

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc cho Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả một cửa cấp huyện, cấp xã;

- Thực hiện đảm bảo chỉ tiêu giao tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực 
tuyến mức độ 3, 4 theo Quyết định số 3133/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của 
UBND tỉnh Hải Dương.

- Bố trí công chức có năng lực, trình độ để hướng dẫn, hỗ trợ người dân  sử 
dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ.

4. Căn cứ Chỉ số CCHC các xã, thị trấn năm 2021 yêu cầu UBND các xã, 
thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Tổ chức triển khai, quán triệt, phố biến trong phạm vi cơ quan, đơn vị 
nhằm nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong tham mưu thực 
hiện nhiệm vụ CCHC.

- Đối với những xã mà người đứng đầu đánh giá “ không hoàn thành nhiệm 
vụ CCHC” tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm 
của các công chức liên quan về những tồn tại, hạn chế để ảnh hưởng đến điểm 
số của từng lĩnh vực cải cách hành chính. Qua đó đề ra giải pháp khắc phục 
nhằm nâng cao chỉ số CCHC trong những năm tới.

- Đối với những xã mà người đứng đầu đánh giá “hoàn thành nhiệm vụ 
CCHC”, căn cứ tiêu chí đánh giá đạt tỷ lệ dưới 70% so với điểm tối đa, làm báo 
cáo giải trình chỉ ra nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục.

5. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các bộ phận chuyên môn cấp xã trong 
tham mưu thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm.
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6. Phòng Nội vụ có trách nhiệm tham mưu với UBND huyện triển khai 
thực hiện tốt Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 07/12/2019 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về ban hành quy định đánh giá, xác định Chỉ số CCHC đối vứoi 
UBND các xã, phường, thị trấn và Quyết định sửa đổi khi tỉnh ban hành. Theo 
dõi đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức họp kiểm điểm theo quy định.

7. Đề nghị Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc huyện tiếp tục tăng 
cường giám sát việc thực hiện công tác CCHC theo Kế hoạch CCHC nhà nước 
giai đoạn 2021-2025 và hằng năm đối với các cơ quan chuyên môn, Uỷ ban 
nhân dân các xã, thị trấn nhằm góp phần thúc đẩy và nâng cao chỉ số CCHC của 
huyện năm 2022 và các năm tiếp theo.

Trên đây là Báo cáo kết quả đánh giá xác định chỉ số CCHC cấp xã năm 2021. 
Uỷ ban nhân dân huyện trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Lãnh đạo HĐND, UBND huyện;
- Các cơ quan chuyên môn;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VTVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trung Kiên
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