
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH SƠN LA 

Số:    /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày     tháng  5  năm 2019 
   

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Khung Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính áp dụng đối với 

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh  

   
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của  Chính 

phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-

2020;  

 Căn cứ Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Chủ 

tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2019;  

Căn cứ Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Sơn La trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; 

   Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số    /TTr-SNV ngày               

tháng 5 năm 2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành Khung Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính(sau đây 

viết tắt là CCHC) áp dụng đối với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi 

là UBND cấp xã) trên địa bàn tỉnh gồm các nội dung sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU; PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG 

1. Mục tiêu, yêu cầu 

1.1. Mục tiêu 

Căn cứ Khung Chỉ số CCHC cấp xã do UBND tỉnh ban hành, UBND cấp 

huyện xây dựng và ban hành Chỉ số CCHC áp dụng cho UBND cấp xã trực thuộc 

nhằm theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả thực 

hiện công tác CCHC hàng năm của UBND cấp xã trong việc thực hiện Chương 

trình tổng thể CCHC của Chính phủ; Chương trình, Kế hoạch CCHC nhà nước 

của tỉnh. 

1.2. Yêu cầu 

Khung Chỉ số CCHC cấp xã phải đảm bảo tính đặc thù của cấp xã; căn cứ 

nguồn lực và nhiệm vụ trọng tâm về CCHC của địa phương theo yêu cầu của 

tỉnh. 

2. Phạm vi và đối tượng 
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2.1. Phạm vi: Áp dụng Khung Chỉ số CCHC cấp xã để UBND cấp huyện 

tiến hành theo dõi, đánh giá kết quả CCHC hàng năm của UBND cấp xã trực 

thuộc. 

2.2. Đối tượng: UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

II. CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG KHUNG CHỈ SỐ CCHC CẤP XÃ 

1. Cấu trúc 

1.1. Cấu trúc tổng thể 

- Chỉ số CCHC cấp xã được được xác định trên 05 lĩnh vực, gồm các tiêu 

chí, tiêu chí thành phần. 

- Các tiêu chí, tiêu chí thành phần có thể được đánh giá thông qua thẩm 

định điểm tự chấm hoặc thông qua Điều tra xã hội học. Trong đó, Điều tra xã hội 

học được khuyến khích thực hiện, không bắt buộc. 

- Kết quả Chỉ số được xác định bằng tổng điểm thẩm định và điểm Điều tra 

xã hội học, quy về thang điểm 100, đơn vị tính là %. 

- Trong trường hợp không tổ chức Điều tra xã hội học, kết quả thẩm định 

điểm tự chấm là kết quả chỉ số, được quy về thang điểm 100, đơn vị tính là %. 

1.2. Tiêu chí, tiêu chí thành phần đánh giá thông qua thẩm định điểm tự 

chấm 

- Căn cứ Khung Chỉ số CCHC cấp xã do UBND tỉnh ban hành, nhiệm vụ 

trọng tâm về CCHC của địa phương trong từng thời kỳ, UBND cấp huyện có thể 

bổ sung thêm các tiêu chí thành phần. 

- Xác định điểm cho từng tiêu chí thành phần: Tổng điểm tối đa đối với 

điểm thẩm định cho 05 lĩnh vực là 70 điểm. Căn cứ điểm tối đa của các tiêu chí 

trong Khung Chỉ số CCHC cấp xã, UBND cấp huyện quy định điểm tối đa của 

từng tiêu chí thành phần (bao gồm tiêu chí thành phần trong khung và tiêu chí 

thành phần bổ sung nếu có), nhưng tổng điểm của các tiêu chí thành phần không 

vượt quá điểm tối đa của tiêu chí. 

1.3. Tiêu chí, tiêu chí thành phần đánh giá thông qua Điều tra xã hội học 

- Điểm Điều tra xã hội học được khuyến khích thực hiện. Tùy điều kiện, 

nguồn lực của địa phương, từng đơn vị xây dựng phương án, quy mô điều tra phù 

hợp. Trong trường hợp UBND cấp huyện tổ chức khảo sát Mức độ hài lòng của 

người dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của 

UBND cấp xã, kết quả khảo sát có thể được tích hợp vào kết quả chấm Chỉ số 

CCHC cấp xã. 

- Tổng điểm Điều tra xã hội học cho cả 05 nội dung không vượt quá 30 

điểm. Trong đó, điểm Điều tra xã hội học cho mỗi nội dung không quá 6 điểm. 

2. Nội dung: Chi tiết tại Phụ lục đính kèm. 

III. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 

1. Tự đánh giá và thẩm định điểm tự đánh giá 
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- UBND cấp xã tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của đơn vị 

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

hướng dẫn do UBND cấp huyện ban hành. 

- UBND cấp huyện thành lập Hội đồng thẩm định. Chủ tịch UBND cấp 

huyện là Chủ tịch Hội đồng; Trưởng phòng Nội vụ là Phó Chủ tịch Hội đồng; 

Trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan là Thành viên Hội đồng. Điểm tự 

đánh giá của UBND cấp xã sẽ được Hội đồng thẩm định công nhận hoặc điều 

chỉnh (nếu cần thiết). 

2. Đánh giá qua điều tra xã hội học 

Đánh giá qua điều tra xã hội học do UBND cấp huyện tổ chức thực hiện. 

điều tra xã hội học được tiến hành lấy ý kiến của các nhóm đối tượng khác nhau, 

gồm có: Đại biểu HĐND cấp xã; lãnh đạo phòng chuyên môn cấp huyện; công 

chức cấp xã; người dân (đã hoàn thành giao dịch thủ tục hành chính hoặc người 

dân trên địa bàn); trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Trách nhiệm cụ thể của một số sở, ngành 

1.1. Sở Nội vụ 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn UBND 

cấp huyện xây dựng Kế hoạch và triển khai xác định Chỉ số CCHC cấp xã; xây 

dựng các mẫu Báo cáo kết quả xác định Chỉ số CCHC cấp xã đối với UBND cấp 

huyện. 

- Theo dõi, đôn đốc UBND cấp huyện triển khai xác định Chỉ số CCHC 

cấp xã. 

- Tổng hợp kết quả xác định Chỉ số CCHC cấp xã hàng năm, báo cáo 

UBND tỉnh. 

1.2. Sở Tài chính 

Hướng dẫn UBND cấp hụyện cơ chế tài chính trong việc xây dựng và lập 

dự toán kinh phí để tổ chức thực hiện việc xác định Chỉ số CCHC cấp xã hàng 

năm. 

1.3. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức tuyên truyền Chỉ số CCHC cấp xã; 

đề xuất giải pháp công nghệ, nghiên cứu, hướng dẫn UBND cấp huyện ứng dụng 

công nghệ thông tin trong triển khai xác định Chỉ số CCHC cấp xã. 

2. Trách nhiệm của UBND cấp huyện 

- Ban hành Chỉ số CCHC áp dụng đối với UBND cấp xã trực thuộc (hoàn 

thành trước ngày 31/7/2019). 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai xác định chỉ số CCHC cấp xã hàng năm và 

gửi UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ để tổng hợp) trong quý I của năm đánh giá. 
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- Triển khai xác định Chỉ số CCHC đối với UBND cấp xã theo Kế hoạch. 

Số liệu được sử dụng để đánh giá tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 

10 hàng năm. 

- Báo cáo kết quả xác định Chỉ số CCHC áp dụng cho các xã, phường, thị 

trấn trực thuộc về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) trước ngày 20 tháng 12 

của năm đánh giá. 

- Tổ chức hội nghị công bố kết quả xác định Chỉ số CCHC cấp xã hàng 

năm. 

- Bố trí kinh phí triển khai xác định Chỉ số CCHC theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

 Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng 

các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các 

xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

 Nơi nhận: 

- Bộ Nội vụ; 

- TT Tỉnh uỷ; 

- TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 4; 

- Lãnh đạo VP và CVCK; 

- Trung tâm công báo tỉnh; 

- Lưu: VT, NC.H60b 

        KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 
 

 

 

Tráng Thị Xuân          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


