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KẾ HOẠCH
Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính
trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2017

Căn cứ Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2017 của
UBND huyện Châu Thành về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác
cải cách hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2017;
UBND huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch triển khai xác định chỉ số
cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2017, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của các phòng,
ban ngành huyện và UBND xã, thị trấn dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí
thành phần theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của các đơn vị, địa phương.
- Thực hiện tự đánh giá, chấm điểm đầy đủ các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm
đảm bảo trung thực, khách quan theo quy định tại Quyết định số 2919/QĐ-UBND
ngày 22 tháng 9 năm 2017 của UBND huyện.
- Tổ chức điều tra xã hội học theo bộ câu hỏi điều tra xã hội học đối với
từng nhóm đối tượng điều tra, khảo sát quy định trong Chỉ số CCHC bảo đảm
khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế.
- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân
đối với công tác CCHC và đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC.
II. NỘI DUNG
1. Tự chấm điểm:
UBND huyện tiến hành tự đánh giá và tổng hợp kết quả thực hiện CCHC
của cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm gửi
kết quả tự đánh giá và các tài liệu kiểm chứng liên quan về Hội đồng thẩm định
đánh giá, xếp loại kết quả CCHC huyện theo các nội dung:
a) Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC.
b) Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật.
c) Cải cách thủ tục hành chính.
d) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính.
đ) Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

e) Cải cách tài chính công.
g) Hiện đại hóa nền hành chính.
h) Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.
2. Điều tra xã hội học:
2.1. Đối tượng trả lời phiếu:
a) Đánh giá công tác CCHC các phòng, ban ngành huyện:
- Đại biểu HĐND huyện.
- Lãnh đạo các phòng, ban ngành huyện.
- Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.
b) Đánh giá công tác CCHC các xã, thị trấn:
- Đại biểu HĐND huyện.
- Lãnh đạo các phòng, ban ngành huyện.
- Đại biểu HĐND xã, thị trấn.
- Người dân.
2.2. Mẫu phiếu:
a) Cấp huyện:
- Mẫu phiếu: 01H-CCHC17
- Mẫu phiếu: 02H-CCHC17
- Mẫu phiếu: 03H-CCHC17
b) Cấp xã, thị trấn:
- Mẫu phiếu: 01X.TT-CCHC17
- Mẫu phiếu: 02X.TT-CCHC17
- Mẫu phiếu: 03X.TT-CCHC17
- Mẫu phiếu: 04X.TT-CCHC17
(Chi tiết theo các Phụ lục đính kèm)
2.3. Số lượng phiếu tiến hành điều tra xã hội học: Tổng số 660 phiếu
- Điều tra xã hội học đối với các phòng, ban ngành huyện: 84 phiếu.
+ Đại biểu HĐND huyện đánh giá các phòng, ban ngành huyện: 30 phiếu.
+ Lãnh đạo các phòng, ban ngành huyện đánh giá phòng ban huyện: 36
phiếu.
+ Lãnh đạo các xã, thị trấn đánh giá các phòng, ban ngành huyện: 02
người/xã, thị trấn x 09 xã, thị trấn = 18 phiếu.
- Điều tra xã hội học đối với các xã, thị trấn: 576 phiếu.
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+ Đại biểu HĐND huyện đánh giá xã, thị trấn: 30 phiếu.
+ Đại biểu HĐND xã, thị trấn đánh giá xã, thị trấn: 249 phiếu.
+ Lãnh đạo các phòng, ban ngành huyện đánh giá xã, thị trấn: 03 người/đơn
vị x 09 xã, thị trấn = 27 phiếu.
+ Người dân: 40 người/xã, thị trấn x 09 xã, thị trấn = 360 phiếu.
2.4. Khen thưởng:
Kết quả xếp loại công tác CCHC hàng năm là căn cứ để Chủ tịch UBND
huyện quyết định khen thưởng trong công tác CCHC đối với các đơn vị phòng,
ban chuyên môn huyện và UBND các xã, thị trấn đạt loại xuất sắc:
* Các phòng, ban chuyên môn: Chọn khen thưởng 03 tập thể và 03 cá
nhân (xếp hạng từ cao xuống thấp).
* UBND các xã, thị trấn: Chọn khen thưởng 03 tập thể và 06 cá nhân (xếp
hạng từ cao xuống thấp).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội đồng thẩm định có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch
này, họp Hội đồng thẩm định kết quả xác định chỉ số CCHC do Tổ chuyên viên
tổng hợp trình, công bố chỉ số CCHC theo quy định.
2. Tổ chuyên viên có trách nhiệm tham mưu tổ chức triển khai điều tra xã
hội học; tổng hợp, rà soát kết quả điều tra, kết quả tự chấm điểm và tài liệu kiểm
chứng đối với từng tiêu chí thành phần tại báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm
xác định Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị; dự thảo báo cáo tổng hợp kết quả
đánh giá, chấm điểm trình Hội đồng thẩm định.
3. Các cơ quan, đơn vị tự đánh giá cho điểm các tiêu chí, tiêu chí thành
phần của Chỉ số CCHC, kèm theo tài liệu kiểm chứng. Đối với các tiêu chí, tiêu
chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng các đơn vị có giải thích cụ thể bằng
văn bản cách đánh giá, tính điểm và báo cáo kết quả về Phòng Nội vụ. Chủ động
phối hợp với Phòng Nội vụ trong việc tổ chức điều tra xã hội học để xác định Chỉ
số CCHC.
4. Phòng Nội vụ:
- Phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự trù kinh phí triển khai xác
định Chỉ số CCHC năm 2017.
- Tham mưu UBND huyện tổ chức triển khai xác định Chỉ số CCHC của
các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai
thực hiện kế hoạch.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai
công tác điều tra xã hội học.
- Tham mưu UBND huyện tổ chức các cuộc họp Hội đồng thẩm định và Tổ
chuyên viên giúp việc cho Hội đồng thẩm định.
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- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công bố kết quả Chỉ số
CCHC các đơn vị.
- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc đánh giá xác định Chỉ số CCHC theo
từng lĩnh vực và thu nhận các phiếu điều tra xã hội học, trình Hội đồng thẩm
định tổng hợp kết quả trình UBND huyện.
5. Phòng Tài chính - Kế hoạch:
Cân đối nguồn ngân sách, tham mưu UBND huyện đảm bảo kinh phí triển
khai thực hiện Kế hoạch.
Trên đây là Kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính trên địa
bàn huyện năm 2017 của UBND huyện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn,
vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Phòng Nội vụ tổng hợp, tham mưu
UBND huyện xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- TT: HĐND, UBND huyện;
- Các phòng, ban ngành huyện;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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