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BÁO CÁO
Kết quả đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công cải cách hành chính
năm 2019 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Ban quản lý Khu
kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND các huyện, thành phố
Căn cứ Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND
tỉnh Lai Châu ban hành quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác
cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
Ban quan lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND cấp huyện, cấp xã trên
địa bàn tỉnh Lai Châu;
Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh Lai
Châu về thành lập Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định xác
định kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan
chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng;
UBND các huyện, thành phố;
Thực hiện Kế hoạch số 2993/KH-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh
Lai Châu ban hành kế hoạch triển khai đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện
công tác cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan chuyên môn thuộc
UBND tỉnh; Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND các huyện,
thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Kế hoạch số 354/KH-UBND ngày 25/2/2020
của UBND tỉnh Lai Châu về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 2993/KH-UBND ngày
23/12/2019 của UBND tỉnh.
Sau khi triển khai thực hiện, Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành
chính tỉnh báo cáo kết quả đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác cải
cách hành chính năm 2019 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Ban
quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND các huyện, thành phố trên
địa bàn tỉnh Lai Châu như sau:
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PHẦN 1
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC
HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA CÁC CƠ
QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH; BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ
CỦA KHẨU MA LÙ THÀNG; UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ (GỌI
CHUNG LÀ CHỈ SỐ CCHC NĂM 2019 CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH; CÁC
HUYỆN, THÀNH PHỐ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nhằm theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng
kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành; các
huyện, thành phố.
Đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ CCHC bằng định lượng; trên
cơ sở đó so sánh, xếp loại kết quả thực hiện CCHC hàng năm giữa các sở, ban,
ngành, giữa các huyện, thành phố.
Thông qua Chỉ số CCHC xác định được những mặt mạnh, mặt yếu trong
thực hiện CCHC, qua đó giúp cho các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành
phố có những điều chỉnh về mục tiêu, nội dung, giải pháp trong triển khai
CCHC hàng năm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính
trong thời gian tiếp theo.
2. Yêu cầu
Việc xác định Chỉ số CCHC phải đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đặc
điểm, điều kiện thực tế của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và đánh giá
toàn diện, thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019
của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.
Tăng cường sự tham gia đánh giá của người dân, tổ chức đối với quá trình
triển khai CCHC của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ XÁC ĐỊNH
CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019

1. Đối tượng
Cấp tỉnh: 19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban quản lý Khu
kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng.
Cấp huyện: 8 UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
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2. Nội dung, phương pháp đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành
chính năm 2019
2.1. Nội dung
Đánh giá, xếp loại Chỉ số CCHC năm 2019 của các sở, ban, ngành; các
huyện, thành phố được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 29/2019/QĐUBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh Lai Châu gồm 8 nội dung đánh giá:
- Công tác chỉ đạo, điều hành.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật.
- Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
- Cải cách tổ chức bộ máy.
- Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
- Cải cách tài chính công.
- Hiện đại hóa nền hành chính.
- Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức (nội dun này
đánh giá thông qua cuộc điều tra sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự
phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước).
2.2. Phương pháp đánh giá
- Tự đánh giá: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tự theo
dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của
cơ quan và các đơn vị trực thuộc theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy
định trong Chỉ số CCHC và hướng dẫn của Sở Nội vụ.
Việc tự đánh giá chấm điểm của các sở, ban, ngành; UBND các huyện,
thành phố bắt buộc phải có các tài liệu kiểm chứng kèm theo để xác định mức
độ tin cậy của việc đánh giá, chấm điểm. Đối với các tiêu chí, tiêu chí thành
phần không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng chưa thể hiện hết
nội dung đánh giá, chấm điểm, cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm giải
trình căn cứ chấm điểm bằng văn bản kèm theo.
Hội đồng thẩm định của tỉnh căn cứ kết quả kiểm tra, theo dõi quản lý thực
tế và tài liệu kiểm chứng do các đơn vị cung cấp để thẩm định kết quả tự đánh
giá, chấm điểm của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố. Hội đồng
thẩm định của tỉnh xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh điểm nếu cần thiết theo
đúng quy định.
- Đánh giá thông qua điều tra xã hội học: Việc điều tra xã hội học được
tiến hành lấy ý kiến đánh giá của 8 nhóm đối tượng khác nhau phục vụ công tác
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chấm điểm Chỉ số CCHC. Kết quả điều tra xã hội học sẽ được cộng vào các tiêu
chí có nội dung tương ứng nhằm xác định chỉ số CCHC của cơ quan, đơn vị.
2.3. Cách tính điểm
Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của sở, ban, ngành; các huyện,
thành phố được tính theo công thức:
a

Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính = b x 100%
Trong đó: a: Điểm đạt được (điểm thẩm định + điểm điều tra xã hội học)
b: Điểm tối đa theo thang điểm chuẩn
III. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ
CCHC NĂM 2019
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2993/KH-UBND ngày 23/12/2019
triển khai đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm
2019 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Ban quản lý Khu kinh tế
cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai
Châu. Đến nay, Hội đồng thẩm định đã hoàn thành việc triển khai Kế hoạch xác
định Chỉ số CCHC năm 2019 và tổng hợp báo cáo kết quả triển khai xác định
Chỉ số CCHC năm 2019 với các nội dung sau:
1. Công tác tự đánh giá, chấm điểm và thẩm định
Thực hiện Kế hoạch số 2993/KH-UBND, Sở Nội vụ đã ban hành Công
văn số 1927/SNV-XDCQ ngày 18/12/2019 về hướng dẫn tự đánh giá, chấm
điểm kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và Công văn số 14/SNVXDCQ ngày 3/01/2020 về việc việc triển khai điều tra xã hội học xác định chỉ số
cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện,
thành phố. Các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố đã tiến hành tự chấm điểm
theo hướng dẫn, tổng hợp báo cáo kết quả tự chấm điểm và tài liệu kiểm chứng
gửi về Hội đồng thẩm định (qua Sở Nội vụ) .
Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 4/2020, các thành viên
Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định đã tiến hành thẩm định
kết quả tự chấm điểm của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố đảm
bảo chính xác, khách quan, minh bạch. Đồng thời họp, thảo luận và thống nhất
cách chấm điểm xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; các huyện,
thành phố đối với một số tiêu chí, tiêu chí thành phần còn chưa được hiểu rõ
hoặc thiếu thông tin đánh giá.
Sau khi có kết quả thẩm định lần 1, để nâng cao tính công khai minh bạch,
chính xác trong công tác đánh giá, Hội đồng thẩm định đã có văn bản yêu cầu
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các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát lại kết quả, giải trình,
cung cấp bổ sung tài liệu kiểm chứng đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần bị
trừ điểm. Trên cơ sở giải trình và bổ sung tài liệu kiểm chứng của các đơn vị,
thành viên Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định đã rà soát
thẩm định lần 2, họp thống nhất kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019
của các sở, ban, ngành tỉnh và trình UBND tỉnh xem xét, thông qua.
2. Công tác tổ chức điều tra xã hội học
Thực hiện Kế hoạch số 2993/KH-UBND, Sở Nội vụ đã ban hành Quyết
định số 181/QĐ-SNV ngày 09/3/2020 phê duyệt phương án điều tra, mẫu
phiếu điều tra xác định Chỉ số CCHC năm 2019 của các cơ quan chuyên môn
thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND
các huyện, thành phố và Công văn số 282 /SNV-XDCQ ngày 02/3/2020 vè
việc phối hợp điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019
trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Trong tháng 3/2020, Sở Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh
Lai Châu tổ chức tập huấn điều tra xã hội học cho các điều tra viên và tổ chức
điều tra tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết thúc điều tra, Sở Nội vụ đã
thực hiện phúc tra công tác điều tra đối với 258 người (đạt 22,31%).
Kết quả phát, thu phiếu điều tra:
* Cấp sở: 03 mẫu phiếu
Mẫu
phiếu

Số phiếu
phát ra

Số phiếu
thu về

Tỷ lệ
(%)

Đại biểu HĐND tỉnh

25

24

96

Lãnh đạo UBND huyện/thành phố

16

16

100

CT-02

Công chức sở, ngành

297

297

100

CT-03

Lãnh đạo phòng chuyên môn cấp huyện

164

162

98.78

502

499

99.40

CT-01

Đối tượng

TỔNG

* Cấp huyện: 03 mẫu phiếu
Mẫu
phiếu

Đối tượng

Số phiếu
phát ra

Số phiếu
thu về

Tỷ lệ
(%)

CH-01

Đại biểu HĐND cấp huyện;

120

118

98.33

CT-02

Lãnh đạo sở/ban/ngành tỉnh

40

40

100

Công chức phòng chuyên môn cấp huyện

288

287

99.65

Lãnh đạo UBND xã

214

212

98.06

662

657

99.24

CT-03

TỔNG
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3. Xây dựng báo cáo Chỉ số CCHC năm 2019
Trên cơ sở kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các sở, ban, ngành; các
huyện, thành phố đã được Hội đồng thẩm định thông qua và kết quả điểm điều
tra xã hội học, Hội đồng thẩm định đã tổng hợp, tính toán, xác định các chỉ số,
đề từ đó xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2019.
Báo cáo đã tập trung phân tích kết quả Chỉ số CCHC tổng hợp và các Chỉ số
thành phần theo từng lĩnh vực, tiêu chí của Chỉ số CCHC đối với từng sở, ban,
ngành; từng huyện, thành phố.
PHẦN 2
KẾT QUẢ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019
I. KẾT QUẢ CHUNG
Năm 2019 có nhiều thay đổi trong nội dung chấm điểm, các tiêu chí, tiêu chí
thành phần đánh giá cụ thể, rõ ràng từng nhiệm vụ, kết quả thực hiện cải cách hành
chính của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố. Bên cạnh việc đánh giá
kết quả thực hiện tại đơn vị còn gắn kết quả thực hiện cải cách hành chính của đơn vị,
địa phương với kết quả cải cách hành chính của tỉnh nhằm đánh giá một cách tổng thể,
khách quan, chất lượng công tác cải cách hành chính. Thang điểm đánh giá, xếp loại
cũng cao hơn so với năm 2018, cụ thể:
Xếp loại

2019

2018

Xuất sắc

Chỉ số đạt trên 90% đến 100%

Chỉ số đạt trên 90% đến 100%

Tốt

Chỉ số đạt từ 80% đến 89.99%

Chỉ số đạt từ 80% đến 89.99%

Khá
Trung
bình
Yếu

Chỉ số đạt từ 70% đến 79.99%

Chỉ số đạt từ 65% đến 79.99%

Chỉ số đạt từ 60% đến 69.99%

Chỉ số đạt từ 50% đến 64.99%

Chỉ số đạt dưới 60%

Chỉ số đạt dưới 50%

Thang điểm xếp loại của các sở, ban, ngành cũng có sự thay đổi, được
chia làm 2 nhóm:
- Nhóm các đơn vị xếp loại trên thang điểm 100: 15 đơn vị là những đơn vị
có chức năng, nhiệm vụ thực hiện tất cả các nội dung theo tiêu chí, tiêu chí thành
phần quy định tại Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND
tỉnh Lai Châu, gồm 70 điểm tự chấm và 30 điểm điều tra xã hội học (trong đó 11
điểm điều tra sự hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành
chính nhà nước, 19 điểm điều tra theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần).
- Nhóm các đơn vị xếp loại trên thang điểm dưới 100: có 5 đơn vị do đặc
thù của các ngành không có đơn vị sự nghiệp; không phải thực hiện cơ chế một
cửa, cơ chế một cửa liên thông và không thuộc đối tượng điều tra sự hài lòng
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của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
năm 2019, cụ thể:
1) Văn phòng UBND tỉnh: thang điểm chuẩn 70 điểm, gồm 51 điểm thẩm
định và 19 điểm điều tra (Các nội dung không đánh giá nội dung: Cải cách
TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (15 điểm); Dịch
vụ công trực tuyến (2.5 điểm); Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ
BCCI (1.5 điểm); Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức (11 điểm)).
2) Ban Dân tộc: Thang điểm chuẩn 82.5 điểm, gồm 63.5 điểm thẩm định
và 19 điểm điều tra xã hội học (Các nội dung không đánh giá các nội dung:
Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (3 điểm); Nội dung liên
quan đến đơn vị sự nghiệp (3,5 điểm); Tác động của CCHC đến người dân, tổ
chức (11 điểm)).
3) Sở Ngoại vụ, Thanh Tra tỉnh: Thang điểm chuẩn 80 điểm, gồm 61
điểm thẩm định và 19 điểm điều tra xã hội học Các nội dung không đánh giá
các nội dung: Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (3 điểm);
Nội dung liên quan đến đơn vị sự nghiệp (3,5 điểm); Cung cấp dịch vụ công trực
tuyến (2.5 điểm) Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức (11 điểm)).
4) Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng: Thang điểm chuẩn
83.5 điểm, gồm 64.5 điểm thẩm định và 19 điểm điều tra xã hội học (Nội dung
không đánh giá: Công tác tham mưu văn bản QPPL (5.5 điểm); Tác động của
CCHC đến người dân, tổ chức (11 điểm)).
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1. Chỉ số CCHC năm 2019 của các sở, ban, ngành tỉnh
STT

Tên đơn vị

Điểm
thẩm
định

Điểm
điều tra

Tổng
điểm

Thang
điểm
chuẩn

Chỉ số
CCHC
năm
2019 (%)

Xếp
loại

Nhóm các đơn vị xếp loại trên thang điểm 100

I
1

Sở Giao thông vận tải

72.57

14.25

86.82

100

86.82

Tốt

2

Sở Tư pháp

70.38

15.42

85.80

100

85.80

Tốt

3

Sở Giáo dục và Đào tạo

71.90

13.86

85.76

100

85.76

Tốt

4

Sở Nội vụ

69.53

15.13

84.66

100

84.66

Tốt

5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

70.59

14.01

84.60

100

84.60

Tốt

6

Sở Tài chính

67.94

15.02

82.96

100

82.96

Tốt

7

Sở Công thương

68.96

13.64

82.60

100

82.60

Tốt

8

Sở Thông tin và Truyền
thông

67.65

14.92

82.57

100

82.57

Tốt

9

Sở Tài nguyên và Môi
trường

67.54

14.41

81.95

100

81.95

Tốt

10

Sở Xây dựng

67.34

14.58

81.92

100

81.92

Tốt

11

Sở Lao động, TB&XH

65.18

13.50

78.68

100

78.68

Khá

12

Sở Văn hóa, thể thao và
Du lịch

64.30

14.05

78.35

100

78.35

Khá

13

Sở Nông nghiệp và PTNT

62.57

14.52

77.09

100

77.09

Khá

14

Sở Khoa học và Công nghệ

60.92

15.28

76.20

100

76.20

Khá

15

Sở Y tế

51.78

13.97

65.75

100

65.75

Trung
bình

II

Nhóm các đơn vị xếp loại trên thang điểm dưới 100

1

Thanh tra tỉnh

50.53

15.00

65.53

80

81.91

Tốt

2

Sở Ngoại vụ

46.09

15.04

61.13

80

76.41

Khá

3

Văn phòng UBND tỉnh

36.74

15.75

52.49

70

74.98

Khá

4

Ban Dân tộc

40.88

13.71

54.58

82.5

66.16

Trung
bình

5

BQL Khu KTCK Ma Lù
Thàng

35.63

14.51

50.14

83.5

60.05

Trung
bình
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2. Chỉ số CCHC năm 2019 của các huyện, thành phố
Tổng
điểm

Thang
điểm
chuẩn

Chỉ số
CCHC
năm
2019
(%)

Xếp
loại

16.03

81.19

100

81.19

Tốt

65.15

14.79

79.94

100

79.94

Khá

1Huyện Mường Tè

63.90

13.62

77.52

100

77.52

Khá

4

Huyện Than Uyên

62.88

14.61

77.49

100

77.49

Khá

5

Huyện Sìn Hồ

62.60

14.02

76.62

100

76.62

Khá

6

Thành phố Lai Châu

59.85

15.37

75.22

100

75.22

Khá

7

Huyện Phong Thổ

59.02

14.15

73.17

100

73.17

Khá

8

Huyện Nậm Nhùn

55.04

13.06

68.10

100

68.10

Trung
bình

Tên đơn vị

Điểm
thẩm
định

Điểm
điều tra

1

Huyện Tân Uyên

65.16

2

Huyện Tam Đường

3

STT

3. Mức tăng/giảm Chỉ số CCHC năm 2019 so với năm 2018
Do có sự thay đổi về nội dung, thang điểm đánh giá nên kết quả Chỉ số
CCHC năm 2019 của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố không cao (chỉ số
trung bình chung giảm 1.13% so với năm 2018, trong đó chỉ số trung bình cấp
huyện giảm 1.39%, cấp tỉnh tăng 0.26%). Nếu năm 2018 không có đơn vị nào xếp
loại trung bình thì năm 2019 có 4/28 đơn vị xếp loại trung bình (Sở Y tế, Ban Dân
tộc , Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng và huyện Nậm Nhùn).
Có 11/28 đơn vị chỉ số CCHC năm 2019 giảm so với năm 2018 (giảm
nhiều nhất là các đơn vị: huyện Nậm Nhùn (giảm 9.73%), Văn phòng UBND tỉnh
(giảm 9.21%), Sở Ngoại vụ (giảm 8.50%), Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma
Lù Thàng (giảm 7.22%).
Có 17/28 đơn vị chỉ số CCHC năm 2019 tăng so với năm 2018, trong đó có
một số đơn vị có sự nỗ lực vượt bậc trong cải thiện chỉ số cải cách hành chính so
với năm 2018 như : Sở Nội vụ (Chỉ số tăng 8.3% và tăng 10 thứ hạng, từ 14 lên
4), Sở Tài nguyên và Môi trường (Chỉ số tăng 8.98% và tăng 7 thứ hạng, từ 16 lên
9), Sở Lao động, thương binh và Xã hội (Chỉ số tăng 6.17% và tăng 6 thứ hạng, từ
17 lên 11), huyện Tân Uyên (chỉ số tăng 3.14% và tăng 3 thứ hạng, từ 4 lên 1).
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Bảng 1. Mức tăng giảm chỉ số của các sở, ban, ngành tỉnh
Tên đơn vị

STT

Chỉ số CCHC
2019

2018

Xếp loại

Tăng/giảm
chỉ số (%)

2019

2018

I

Nhóm các đơn vị xếp loại trên thang điểm 100

1

Sở Giao thông vận tải

86.82

85.88

+0.94

Tốt

Tốt

2

Sở Tư pháp

85.82

85.30

+0.52

Tốt

Tốt

3

Sở Giáo dục và Đào tạo

85.76

80.42

+5.34

Tốt

Tốt

4

Sở Nội vụ

84.66

76.36

+ 8.30

Tốt

Tốt

5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

85.60

80.70

+ 3.90

Tốt

Tốt

6

Sở Tài chính

82.96

86.50

-3.54

Tốt

Tốt

7

Sở Công thương

82.60

83.01

-0.41

Tốt

Tốt

8

Sở Thông tin và Truyền thông

82.57

82.79

-0.21

Tốt

Tốt

9

Sở Tài nguyên và Môi trường

81.95

72.97

+ 8.98

Tốt

Khá

10

Sở Xây dựng

81.93

79.45

+ 2.48

Tốt

Khá

11

Sở Lao động, TB&XH

78.68

72.51

+6.17

Khá

Khá

12

Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch

77.34

77.57

-0.23

Khá

Khá

13

Sở Nông nghiệp và PTNT

77.09

76.02

+1.07

Khá

Khá

14

Sở Khoa học và Công nghệ

76.20

81.59

-5.39

Khá

Tốt

15

Sở Y tế

65.25

65.04

+0.71

Trung
bình

Khá

II

Nhóm các đơn vị xếp loại trên thang điểm dưới 100

1

Thanh tra tỉnh

82.22

77.74

+ 4.48

2

Sở Ngoại vụ

76.41

84.91

3

Văn phòng UBND tỉnh

74.98

4

Ban Dân tộc

66.16

5

BQL Khu KTCK Ma Lù Thàng
TRUNG BÌNH

Tốt

-8.50

Tốt
Khá

84.20

-9.21

Khá

Khá

69.80

-3.64

Trung
bình

Khá

Trung
bình

Khá

60.05

67.27

-7.22

78.76

78.50

0.26
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Tốt

Bảng 2. Mức độ tăng/giảm chỉ số so với năm 2018 của các huyện, thành phố
STT

Tên đơn vị

Chỉ số CCHC
2019

2018

Tăng/giảm
chỉ số (%)

Xếp loại
2019

2018

1

Huyện Tân Uyên

81.20

78.06

+3.14

Tốt

Khá

2

Huyện Tam Đường

79.94

79.32

+0.62

Khá

Khá

3

1Huyện Mường Tè

77.54

82.41

-4.87

Khá

Tốt

4

Huyện Than Uyên

77.48

76.59

+0.89

Khá

Khá

5

Huyện Sìn Hồ

76.63

75.59

+1.05

Khá

Khá

6

Thành phố Lai Châu

75.22

79.43

-4.21

Khá

Khá

7

Huyện Phong Thổ

73.17

71.19

+1.98

Khá

Khá

8

Huyện Nậm Nhùn

68.11

77.83

-9.72

Trung
bình

Khá

76.16

77.55

-1.39

TRUNG BÌNH

II. CHỈ SỐ THÀNH PHẦN THEO TỪNG NỘI DUNG
1. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC
Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương
được đánh giá trên 9 tiêu chí với 11 tiêu chí thành phần. Kết quả của nội dung
này phụ thuộc vào mức độ chủ động, sát sao chỉ đạo của người đứng đầu đơn vị;
ý thức trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức đối với công tác
triển khai thực hiện CCHC tại đơn vị, địa phương. So với các tiêu chí, tiêu chí
thành phần đánh giá năm 2018 thì năm 20191 nội dung này có điểm mới là bổ
sung nội dung đánh giá kết quả thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo của UBND
tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh; thực hiện công tác CCHC gắn với Chỉ số CCHC của
tỉnh do Bộ Nội vụ công bố và không thực hiện điều tra xã hội học.
Qua kết quả Chỉ số CCHC năm 2019 cho thấy, các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các huyện, thành phố chưa quyết tâm cao trong việc chỉ đạo thực hiện công
tác cải cách hành chính. Trung bình chung chỉ số thành phần công tác chỉ đạo điều
hành đạt 71.97% - thấp thứ 3 sau nội dung hiện đại hóa nền hành chính và cải cách
thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.
Trong 9 tiêu chí đánh giá của Chỉ số công tác chỉ đạo, điều hành thì tiêu
chí ban hành và thực hiện kế hoạch CCHC năm có chỉ số cao nhất đạt 94.62%
Năm 2018 đánh giá theo Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 12/5/2016; năm 2019 đánh giá theo Quyết
định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh.
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(trong đó cấp tỉnh đạt 95.12%, cấp huyện đạt 94.13%), thấp nhất là tiêu chí thực
hiện tự chấm điểm xác định Chỉ số CCHC2 đạt 33.35% (trong đó cấp tỉnh đạt
30%, cấp huyện đạt 33.75%).

Đối với cấp tỉnh
Các tiêu chí có chỉ số thấp gồm: thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo của
Chỉ tịch, UBND tỉnh (đạt 52.50%), thực hiện tự chấm điểm chỉ số CCHC (đạt
30.00%), sự năng động trong chỉ đạo, điều hành CCHC (đạt 57.50%) và thực hiện
công tác CCHC gắn với Chỉ số CCHC của tỉnh do Bộ Nội vụ công bố (đạt 60%).
Các tiêu chí này có chỉ số thấp do các đơn vị chưa thực hiện đánh giá công tác
CCHC định kỳ hoặc không có sáng kiến kinh nghiệm (Sở Văn hóa, thể thao và du
lịch, Ban Dân tộc - chỉ số 0%); có để ra sai phạm trong quản lý (Sở: Y tế, Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn - chỉ số 0%) hoặc có tồn tại, hạn chế trong công tác
Tiêu chí này đánh giá việc thực hiện tự chấm của đơn vị chặt chẽ theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần tại
Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh
2
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cải cách hành chính làm ảnh hưởng đến điểm Chỉ số CCHC của tỉnh như sở: Y tế,
Nông nghiệp và Phát triển, Tư pháp, Tài chính, Công thương, Thông tin và Truyền
thông, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBDN tỉnh Lai Châu - chỉ số 0%).
Nhóm các đơn vị có chỉ số cao (trên 80%) về công tác chỉ đạo điều hành
gồm các sở: Nội vụ, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào
tạo, Lao động, thương binh và Xã hội, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường;
trong đó cao nhất là Sở Nội vụ đạt 92.59%. Nhóm các đơn vị có Chỉ số thấp
(dưới 60%) về công tác chỉ đạo, điều hành gồm các sở: Y tế, Khoa học và Công
nghệ, Công thương, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, trong đó
thấp nhất là Sở Y tế đạt 40.74%. Các đơn vị còn lại nằm trong khoảng 62.52%
đến 75.63%. Mức độ chênh lệch giữa đơn vị có chỉ số cao nhất và thấp nhất
tương đối lớn (chênh 51.85%).
Đối với cấp huyện
Các tiêu chí có chỉ số thấp gồm: thực hiện tự chấm điểm chỉ số CCHC;
kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của địa phương (đạt 37.50%), thực hiện
công tác CCHC gắn với Chỉ số CCHC của tỉnh do Bộ Nội vụ công bố (đạt
50%). Các tiêu chí này có điểm chỉ số thấp do các địa phương thực hiện tự chấm
điểm chưa chặt chẽ (cả điểm của UBND huyện và cấp xã trực thuộc), gửi báo
cáo tự chấm điểm muộn (Huyện Tam Đường - chỉ số 0%); thực hiện không tốt
các nội dung về quản lý để báo đài và các phương tiện thông tin truyền thông
phản ánh hoặc do cơ quan cấp trên phát hiện, hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo
của người dân (các huyện: Nậm Nhùn, Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ, Than
Uyên - chỉ số 0%), có tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính làm
ảnh hưởng đến điểm Chỉ số CCHC của tỉnh (các huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn,
Phong Thổ, thành phố Lai Châu - chỉ số 0%).
Các đơn vị có chỉ số công tác chỉ đạo, điều hành đạt trên 80% gồm huyện:
Tân Uyên, huyện Tam Đường. Có chỉ số thấp nhất là huyện Nậm Nhùn đạt
58.79%. Các đơn vị còn lại chỉ số nằm trong khoảng 60.14% đến 76.79%.
Nhìn chung, các tiêu chí có chỉ số thấp đều là các tiêu chí đánh giá mới so
với các tiêu chí đánh giá năm 2018, còn các tiêu chí có chỉ số cao là các tiêu chí
đã thực hiện đánh giá trong năm 2018 nên các đơn vị đã thực hiện khắc phục
những tồn tại, hạn chế.
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2. Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật
Các tiêu chí, tiêu chí thành phần về xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản
quy phạm pháp luật đánh giá khá toàn diện về công tác tham mưu/xây dựng, chất
lượng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các sở, ban,
ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố. Đồng thời, thấy được kết quả triển khai
thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của các đơn vị, địa phương. Năm 2019 ghi
nhận sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tham mưu/xây dựng
và triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật với chỉ số trung bình chung đạt
89.73%, cao hơn năm 2018 là 5.96% (trong đó chỉ số trung bình của cấp tỉnh đạt
88.37%, cấp huyện đạt 91.08%-cao nhất từ trước đến nay.
Kết quả chỉ số cũng cho thấy các tiêu chí đánh giá qua chấm điểm có chỉ
số cao hơn tiêu chí đánh giá qua điều tra xã hội học (kết quả điều tra xã hội học
đánh giá tác động của cải cách hành chính đến chất lượng văn bản quy phạm
pháp luật do các sở, ban, ngành tham mưu và UBND các huyện, thành phố ban
hành được đánh giá ở mức khá với chỉ số trung bình đạt 76.41% đối với cấp
tỉnh; 75.92% đối với cấp huyện).
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Đối với cấp tỉnh
Trong 4 tiêu chí đánh giá về xây dựng và triển khai thực hiện văn bản
quy phạm pháp luật, tiêu chí có chỉ số cao nhất là theo dõi thi hành pháp luật
(đạt 97.50%), tiếp đến là tiêu chí xây dựng văn bản QPPL thuộc phạm vi quản
lý của ngành trình HĐND hoặc UBND tỉnh ban hành (đạt 93.33%), tiêu chí rà
soát văn bản QPPL do HĐND hoặc UBND ban hành (đạt 91.05%), thấp nhất là
tiêu chí tác động của CCHC đến chất lượng của văn bản QPPL do tỉnh ban
hành đạt 76.41%).
Có 50% sở, ngành đạt chỉ số trên 90%- cao hơn năm 2018, 02 đơn vị có
chỉ số thấp dưới 80% là Sở Tài nguyên và Môi trường (79.74%) và Ban Dân
tộc (67.23%). Chỉ số các đơn vị còn lại nằm trong khoảng 82.93% đến 89.63%.
Đối với cấp huyện
Kết quả đánh giá cho thấy tiêu chí có chỉ số cao là tiêu chí rà soát, kiểm
tra văn bản quy phạm pháp luật đạt 100%; tiêu chí theo dõi thi hành pháp luật
đạt 97.92%, thấp nhất là chỉ số về tác động của CCHC đến chất lượng văn bản
QPPL do huyện ban hành (đạt 75.92%).
Có 75% các huyện, thành phố có chỉ số đạt trên 90% – cao hơn so với
năm 2018 và không có đơn vị nào đạt dưới 85%.
Qua kết quả chỉ số cho thấy, công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn
bản quy phạm pháp luật đã đi vào nề nếp, có hệ thống và toàn diện. Chất lượng
tham mưu/xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được nâng cao do các cơ quan,
đơn vị, địa phương đã bám sát vào các nội dung được giao, quy định chi tiết tại
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các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và hạn chế việc ban hành văn
bản quy phạm pháp luật khi không được cấp trên giao hoặc không cần thiết phải
ban hành.
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Kết quả chỉ số cũng cho thấy, bên cạnh việc thực hiện tốt các nội dung:
công tác theo dõi thi hành pháp luật, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc
phạm vi quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành phố
được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả thì việc báo cáo kết quả theo dõi thi
hành pháp luật, tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và báo cáo kết
quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành của
một số sở, ngành vẫn còn tồn tại hạn chế: báo cáo gửi muộn, không đảm thời
gian theo quy định (Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Giao thông vận tải, Khoa
học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường), việc tham mưu văn bản quy
phạm pháp luật còn có nội dung chưa đảm bảo quy định (các Sở: Nội vụ, Tài
nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, thể thao và Du lịch).
3. Cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Năm 2019, công tác cải cách hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một
cửa liên thông được đánh giá thông qua 5 tiêu chí,11 tiêu chí thành phần (đối với
cấp tỉnh), 6 tiêu chí, 10 tiêu chí thành phần (đối với cấp huyện), trong đó có các
tiêu chí, tiêu chí thành phần mới so với năm 2018 là: thực hiện xin lỗi người dân
khi để sảy ra trễ hạn trong giải quyết hồ sơ TTHC; đánh giá kết quả giải quyết
TTHC; chất lượng giải quyết TTHC; thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động
kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Việc đưa các
nội dung này vào đánh giá nhằm đánh giá thực chất, đầy đủ các nội dung cải
cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, góp phần
nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính khi
giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức.
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Theo kết quả đánh giá, chỉ số trung bình chung về cải cách TTHC và thực
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, địa
phương đạt 73.91% (giảm 8.11% so với năm 2018). Tiêu chí có chỉ số cao nhất
là công tác tiếp nhận, xử lý hoặc phối hợp xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN)
của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết (đạt 98.68%),
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (đạt 83.55%); công bố, công khai
TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ TTHC đạt 71.71%; tiêu chí có chỉ số thấp
nhất là tiêu chí thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động kiểm soát TTHC đạt
47.70% và kiểm soát quy định TTHC đạt 60.14%.
Đối với cấp tỉnh
Trung bình chỉ số cấp tỉnh đạt 76.21% (giảm 2.17% so với năm 2018).
Các tiêu chí, tiêu chí thành phần về cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa,
một cửa liên thông có chỉ số thấp gồm: mức độ hoàn thành kế hoạch rà soát
TTHC (đạt 21.5%), thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá quy định, TTHC; thực
hiện chế độ báo cáo về hoạt động kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa,
một cửa liên thông (đạt 57.98%); thực hiện xin lỗi người dân, tổ chức khi để sảy
ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC (đạt 63.16%).
Các đơn vị chỉ số trên 90% gồm các sở: Giáo dục và Đào tạo, Công
thương, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, thể
thao và Du lịch, Công thương. Các đơn vị có chỉ số dưới 60% gồm các sở:
Ngoại vụ, Y tế, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, trong đó thấp
nhất là Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng đạt 13.33%.
Đối với cấp huyện
Chỉ số trung bình của cấp huyện về cải cách TTHC và thực hiện cơ chế
một cửa, một cửa liên thông đạt 73.91% (giảm 10.12% so với năm 2018). Các
tiêu chí, tiêu chí thành phần có chỉ số thấp gồm: mức độ thực hiện kế hoạch rà
soát TTHC hành chính (đạt 12.50%); xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát
TTHC (đạt 31.25%); thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động kiểm soát TTHC và
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (đạt 37.5%); thực hiện xin lỗi
người dân, tổ chức khi để xảy ra tình trạng trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC,
chất lượng giải quyết TTHC (đạt 50%).
Các đơn vị chỉ số đạt trên 80% gồm các huyện: Tam Đường, Tân Uyên,
Mường Tè, trong đó cao nhất là huyện Tam Đường đạt 88.46%. Huyện Nậm
Nhùn có chỉ số thấp nhất (đạt 44.62%).
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4. Cải cách tổ chức bộ máy
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Đánh giá kết quả cải cách tổ chức bộ máy trong năm 2019 được bổ sung một
số tiêu chí nhằm cụ thể hóa việc theo dõi, đánh giá kết quả triển khai thực hiện sắp
xếp tổ chức bộ máy tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Đây là những
nội dung mới và quá trình thực hiện theo lộ trình cả giai đoạn đến năm 2021 vì vậy
kết quả thực hiện năm 2019 chưa cao. Chỉ số trung bình chung của nội dung cải cách
tổ chức bộ máy năm 2019 đạt 77.84% (giảm 5.35% so với năm 2018). Mặc dù chỉ số
trung bình chung giảm so với năm 2018 nhưng khoảng cách giữa đơn vị có chỉ số
cao nhất và đơn vị có chỉ số thấp nhất được thu hẹp hơn, từ 39.31% (năm 2018)
xuồng còn 26.48% (năm 2019).
Đối với cấp tỉnh
Đánh giá thông qua 3 tiêu chí (có 1 tiêu chí mới so với năm 2018)3 với
chỉ số trung bình đạt 72.88% (giảm 9.41% so với năm 2018). Tiêu chí có chỉ số
cao nhất là thực hiện quy định về sử dụng biên chế được cấp có thẩm quyền giao
(đạt 83.88%), tác động của cải cách hành chính đến tổ chức bộ máy (đạt
77.70%), tiêu chí thực hiện quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ,
ngành về tổ chức bộ máy có chỉ số thấp nhất (đạt 72.32%);
Có 02 đơn vị đạt chỉ số trên 90% là Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở
Giao thông vận tải; 3 đơn vị đạt chỉ số từ 80% đến 88.47% là Sở Tư pháp,
Thanh tra tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng. Chỉ số dưới
60% gồm các sở: Y tế (52.56%), Kế hoạch và Đầu tư (52.78%), Lao động,
thương binh và Xã hội (56.87%), thấp nhất là Ban Dân tộc (đạt 51.39%). Các
đơn vị còn lại chỉ số nằm trong khoảng 64.56%% đến 79.58%.
Đối với cấp huyện
Đánh giá thông qua 6 tiêu chí (3 tiêu chí mới so với năm 2018)4 với chỉ số
trung bình đạt 82.80% (giảm 1.29% so với năm 2018), trong đó tiêu chí về thực
hiện quy định về tổ chức bộ máy và tiêu chí quy định về phân cấp quản lý nhà
nước do Trung ương, UBND tỉnh ban hành có chỉ số cao nhất là (100%); tiêu
chí thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ quản lý nhà nước
đã phân cấp cho cấp xã và tiêu chí thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về
biên chế, tổ chức bộ máy, phân cấp quản lý theo quy định (87.50%); thực hiện
quy định về sử dụng biên chế được cấp có thẩm quyền giao (đạt 67.68%-thấp
nhất trong 6 tiêu chí đánh giá của cấp huyện); tác động của CCHC đến tổ chức
bộ máy (đạt 74.11%).
Các huyện có chỉ số nội dung cải cách tổ chức bộ máy đạt trên 80% gồm:
Tân Uyên, Tam Đường, Than Uyên, Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè, trong đó
Tiêu chí thực hiện quy định về sử dụng biên chế được cấp có thẩm quyền giao
Các tiêu chí: Thực hiện quy định về sử dụng biên chế được cấp có thẩm quyền giao; Thực hiện kiểm tra, đánh
giá định kỳ đối với các nhiệm vụ quản lý nhà nước đã phân cấp cho cấp xã; Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ,
đột xuất về biên chế, tổ chức bộ máy, phân cấp quản lý theo quy định.
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cao nhất là huyện Tân Uyên (đạt 89.56%). Có chỉ số thấp nhất là thành phố Lai
Châu đạt 76.24%, huyện: Nậm Nhùn (đạt 77.56%).

Kết quả chỉ số cho thấy, hầu hết các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các
huyện, thành phố đã thực hiện tốt các quy định về tổ chức bộ máy, thực hiện
tinh giản biên chế theo kế hoạch và lộ trình của UBND tỉnh. Thực hiện tốt các
quy định về phân cấp quản lý cho các đơn vị trực thuộc, xây dựng quy chế làm
việc và triển khai thực hiện theo đúng quy định. 100% các huyện, thành phố và
25% sở, ban, ngành tỉnh thực hiện đúng quy định về ban hành quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, các phòng, đơn vị trực thuộc khi có
thay đổi; bố trí lãnh đạo trưởng, phó phòng và tương đương đảm bảo quy định.
Theo phân tích số liệu kết quả điều tra về tác động của CCHC đến tổ chức
bộ máy, các đối tượng điều tra đánh giá cấp sở tốt hơn cấp huyện với chỉ số
trung bình đạt 77.70% cao hơn cấp huyện 3.59%, trong đó tiêu chí thành phần
về kết quả thực hiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp trong nội bộ của cơ
quan, đơn vị, địa phương (cấp tỉnh dạt 82.55%, cấp huyện 73.96%), tiếp đến là
tiêu chí thành phần về tính hợp lý trong việc phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản
lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực giữa sở và huyện (đạt 76.85%), thực hiện công
tác tiếp công dân và tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cấp
huyện (đạt 75.72%), thấp nhất là tiêu chí thành phần tính hợp lý trong việc sắp
xếp, kiện toàn tổ chức, phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng, ban, đơn
vị (cấp tỉnh đạt 73.82%, cấp huyện 71.69%).
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5. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Nội dung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được
đánh giá thông qua 6 tiêu chí, 11 tiêu chí thành phần (đối với cấp tỉnh) và 7 tiêu
chí, 11 tiêu chí thành phần (đối với cấp huyện). So năm 2018 các tiêu chí, tiêu
chí thành phần có sự thay đổi chi tiết, cụ thể và rõ ràng hơn.
Theo kết quả xác định chỉ số CCHC năm 2019 cho thấy, chỉ số xây dựng
và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan,
đơn vị, địa phương có sự cải thiện rõ rệt, chỉ số trung bình chung đạt 80.92%.
Nếu năm 2018, có 16/28 cơ quan, đơn vị, địa phương có chỉ số đạt dưới 70% thì
năm 2019 chỉ có 1/28 cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, có sự nỗ lực vượt
bậc của một số đơn vị như: Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng,
các huyện: Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè.
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Đối với cấp tỉnh
Chỉ số trung bình đạt 85.34%, trong đó tiêu chí thực hiện cơ cấu công
chức, viên chức theo vị trí việc làm có kết quả cao nhất (đạt 100%)5, tiếp đến
công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (đạt 93.33%), tiêu chí
về đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm; thực hiện quy định về bổ
nhiệm vị trí lãnh đạo cấp phòng thuộc sở và tương đương (đạt 80%).
Nhóm các sở, ngành có chỉ số đạt trên 90% về nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức gồm các sở: Nội vụ, Tài chính, Thông tin và
Truyền thông, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương và Văn
phòng UBND tỉnh. Thấp nhất là Sở Giáo dục và Đào tạo (đạt 75.97%). Các đơn
vị còn lại nằm trong khoảng 76% đến 85.29%.

Không đánh giá tiêu chí thành phần về Tỷ lệ viên chức được bố trí theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt đối
với 03 đơn vị đặc thù: Ban Dân tộc, Thanh tra tỉnh và Sở Ngoại vụ
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Đối với cấp huyện
Ngoài các tiêu chí đánh giá giống cấp tỉnh, cấp huyện còn có thêm tiêu chí
đánh giá về chất lượng cán bộ, công chức cấp xã. Chỉ số trung bình của nội dung
này cấp huyện đạt 76.49%, trong đó tiêu chí có chỉ số cao nhất là công tác đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức và tiêu chí thực hiện cơ cấu công
chức, viên chức theo vị trí việc làm đạt 100%, thực hiện quy định về bổ nhiệm
vị trí lãnh đạo tại các cơ quan hành chính đạt 75%, thấp nhất là tiêu chí chất
lượng cán bộ công chức cấp xã đạt 25% và tiêu chí đánh giá, phân loại công
chức hàng năm đạt 29.17%6. Hai tiêu chí đánh giá qua điều tra xã hội học là tác
động của CCHC đến quản lý cán bộ, công chức (đạt 86.86%), tác động của
CCHC đến chất lượng đội ngũ công chức, viên chức (đạt 75.03%).
Huyện Tân Uyên có chỉ số cao nhất (đạt 84.26%), thấp nhất là huyện
Than Uyên (đạt 64.66%). Các huyện còn lại chỉ số nằm trong khoảng 73.22%
đến 79.61%.

100% các huyện, thành phố còn có cán bộ, công chức cáp xã chưa đạt chuẩn về chuyên môn và có công chức,
viên chức bị kỷ luật hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2019.
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Theo kết quả điều tra xã hội học về tác động của CCHC đến quản lý, chất
lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thì tiêu chí thành phần có chỉ số cao
nhất là tình trạng không có tiêu cực trong công tác bổ nhiệm công chức, viên
chức đạt chỉ số trung bình chung 94.87%; tiêu chí thành phần tình trạng không
có công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử
lý công việc đạt chỉ số trung bình chung đạt 83.20%; tính công khai, minh bạch
trong bổ nhiệm, đào tạo, luân chuyển công chức viên chức đạt chỉ số trung bình
chung 77.71%. Thấp nhất là tiêu chí thành phần năng lực chuyên môn của công
chức trong phối hợp, xử lý công việc (chỉ số trung bình chung đạt 70.61%), tinh
thần trách nhiệm của công chức trong phối hợp, xử lý công việc (chỉ số trung
bình chung đạt 73.37%). Từ kết quả điều tra cho thấy, các đơn vị đã thực hiện
tốt quy định về công tác bổ nhiệm công chức, viên chức và kiểm soát tốt tình
trạng công chức trục lợi cá nhân. Tuy nhiên, các đơn vị, địa phương cần nâng
cao hơn nữa năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức
viên chức trong thực hiện phối hợp, xử lý công việc.
6. Cải cách tài chính công
Chỉ số cải cách tài chính công năm 2019 có sự thay đổi về tiêu chí đánh
giá so với năm 2018 với tổng điểm là 9.5 điểm đối với cấp tỉnh và 8.0 điểm đối
với cấp huyện (trong đó có 3 điểm điều tra xã hội học). Kết quả đánh giá được
xác định dựa trên điểm đạt được của 05 tiêu chí: (1) Tổ chức thực hiện công tác
tài chính – ngân sách; (2) Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các
đơn vị sự nghiệp công lập; (3) Thực hiện chế độ báo cáo kết quả tự chủ, tự chịu
trách nhiệm với cơ quan quản lý cấp trên; (4) Tổ chức thực hiện các kiến nghị
sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính – ngân sách và (5) Tác
động của cải cách đến quản lý tài chính công.
Phân tích các chỉ số thành phần cho thấy, các đơn vị, địa phương đã thực
hiện tốt công tác tài chính, thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các
đơn vị sự nghiệp và thực hiện chế độ báo cáo cơ chế tự chủ đảm bảo đúng quy
định. Tuy nhiên, kết quả đánh giá cũng cho thấy, năm 2019, có 15% sở, ngành
(các Sở: Văn hóa, thể thao và Du lịch; Lao động, thương binh và Xã hội, Thông
tin và Truyền thông) và 100% các huyện, thành phố để xảy ra sai phạm trong
quản lý tài chính - ngân sách; việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm
tra, kiểm toán nhà nước của một số đơn vị cấp huyện chưa đạt yêu cầu (các
huyện: Tam Đường, Sìn Hồ và thành phố Lai Châu).
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Đối với cấp tỉnh
Có 3/5 tiêu chí đánh giá có chỉ số đạt 100% gồm: thực hiện cơ chế tự chủ, tự
chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ báo cáo kết quả
tự chủ, tự chịu trách nhiệm với cơ quan quản lý cấp trên theo quy định; tổ chức thực
hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân
sách; tiêu chí thực hiện công tác tài chính - ngân sách (đạt 95%), tiêu chí tác động
của cải cách đến quản lý tài chính công có chỉ số thấp nhất (đạt 72.97%).
Chỉ số trung bình cấp tỉnh đạt 89.52% với 13/20 (65%) sở, ngành có chỉ
số đạt từ 90% trở lên, trong đó cao nhất là Sở Khoa học và Công nghệ (93.26%),
Văn phòng UBND tỉnh (93.16%); thấp nhất là Sở Lao động, thương binh và Xã
hội (78.21%). Các đơn vị còn lại có chỉ số nằm trong khoảng 80.32% - 89.54%/.
Kết quả này cho thấy sự nỗ lực của các sở, ban, ngành tỉnh trong đổi mới chế
chế tự chủ, quản lý tài chính-ngân sách.
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Đối với cấp huyện
Có 2/5 tiêu chí có chỉ số đạt 100% gồm: thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu
trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện chế độ báo cáo kết quả
tự chủ, tự chịu trách nhiệm với cơ quan quản lý cấp trên theo quy định. Tiêu chí
tổ chức thực hiện công tác tài chính-ngân sách có chỉ số thấp nhất (đạt 50%); tác
động của cải cách đến quản lý tài chính công (đạt 76.55%), tổ chức thực hiện
các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách
(đạt 81.25%).
Chỉ số trung bình cấp huyện đạt 76.36%, huyện Tân Uyên có chỉ số cao
nhất (83.11%), thấp nhất là huyện Sìn Hồ (70.61%). Các đơn vị còn lại nằm
trong khoảng 72.71% đến 79.38%. Kết quả này cho thấy việc thực hiện cơ chế
tự chủ của các huyện, thành phố chưa hiệu quả bằng các sở, ban, ngành tỉnh (chỉ
số trung bình thấp hơn cấp tỉnh 8.5%).

So sánh kết quả điều tra xã hội học đánh giá tác động của cải cách hành chính
đến tài chính công, các đối tượng được khảo sát đánh giá cao nhất ở tiêu chí thành
phần thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí, trung bình
cấp tỉnh đạt 76.06%, cấp huyện đạt 76.87%; tiếp đến là tiêu chí thành phần tác động
của việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí
quản lý hành chính, trung bình cấp tỉnh đạt 73.47%, cấp huyện đạt 75.57%. Ngoài 2
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tiêu chí thành phần đánh giá chung, cấp tỉnh có đánh giá về việc đảm bảo phương tiện
làm việc, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định đạt
69.77%; cấp huyện đánh giá về tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu
trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí tại các đơn vị sự nghiệp đạt 77.21%.
Nhìn chung, kết quả chỉ số đã phản ánh thực chất mức độ nỗ lực của các
cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện cơ chế tài chính, thông qua
việc thực hiện tốt cơ chế khoán biên chế, kinh phí hành chính tại đơn vị và thực
hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.
Đồng thời, qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước đã chỉ ra được các tồn
tại, hạn chế để các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục và không vi phạm
trong những năm tiếp theo.
7. Hiện đại hóa nền hành chính
So với năm 2018, nội dung hiện đại hóa nền hành chính được đánh giá
thông qua 5 tiêu chí (trong đó có 3 tiêu chí kế thừa năm 2018 và bổ sung thêm 2
tiêu chí) gồm: (1) Ứng dụng công nghệ thông tin; (2) Cung cấp dịch vụ công
trực tuyến, (3) Thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ
bưu chính công ích (BCCI), (4) Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (ISO
9001) theo quy định, (5) Tác động của cải cách đến hiện đại hóa hành chính.
Đây là nội dung có chỉ số thấp nhất trong 8 nội dung đánh giá kết quả thực hiện
công tác cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, địa phương với
chỉ số trung bình chung đạt 62.25%.
Kết quả chỉ số nội dung hiện đại hóa nền hành chính cho thấy việc triển
khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc giữa các đơn vị
không đồng đều. Khoảng cách chênh lệch giữa đơn vị có chỉ số cao nhất và đơn
vị có chỉ số thấp nhất của cấp tỉnh cao, chênh 35.60%, cấp huyện chênh 13.35%.
Đối với cấp tỉnh
Chỉ số trung bình về hiện đại hóa nền hành chính đạt 65.55% (giảm
12.74% so với năm 2018), trong đó chỉ số thành phần áp dụng hệ thống quản lý
theo tiêu chuẩn ISO (9001) đạt cao nhất (88.30%), ứng dụng công nghệ thông
tin đạt 69.80%, thấp nhất là tiêu chí tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ
bưu chính công ích đạt 8.77% và tiêu chí cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt
18.82%. Đánh giá tác động của CCHC đến hiện đại hóa qua điều tra xã hội học
đạt 73.51%.
Các đơn vị có chỉ số đạt từ 70% trở lên gồm Thanh tra tỉnh và các sở: Tư
pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Tài chính và Ngoại vụ7. Các đơn vị có
Sở Ngoại vụ là đơn vị đặc thù không phải thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến do đó điểm ở Chỉ số
thành phần hiện đại hóa nền hành chính đạt cao.
7
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chỉ số dưới 50% là Sở Y tế (42.34%) và Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma
Lù Thàng (47.154%). Các đơn vị còn lại đạt chỉ số từ 51.28% đến 69.76%.
Đối với cấp huyện
Chỉ số trung bình về hiện đại hóa nền hành chính đạt 58.94% (giảm
20.71% so với năm 2018), trong đó chỉ số thành phần áp dụng hệ thống quản lý
theo tiêu chuẩn ISO (9001) đạt cao nhất (97.92%), ứng dụng công nghệ thông tin
đạt 51.38%, thấp nhất là tiêu chí cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 0% và tiêu
chí tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đạt 25%. Đánh
giá tác động của CCHC đến hiện đại hóa qua điều tra xã hội học đạt 73.01%.
Không có đơn vị nào có Chỉ số thành phần hiện đại hóa nền hành chính
đạt 70%, đơn vị có chỉ số cao nhất là huyện Mường Tè đạt 66.76%, tiếp đến là
huyện Than Uyên đặt 64.08%, huyện Sìn Hồ đạt 63.57%. Các huyện còn lại có
chỉ số dưới 60% và thấp nhất là huyện Tam Đường đạt 53.41%.
Chỉ số hiện đại hóa nền hành chính năm 2019 của các đơn vị, địa phương
giảm so với năm 2018 (năm 2018 chỉ số trung bình chung đạt 71.72%) là do 02
tiêu chí đánh giá mới của năm 2019 đều có chỉ số rất thấp: tiêu chí về dịch vụ
công trực tuyến (chỉ số cấp tỉnh đạt 16.47%, cấp huyện 0%) và tiêu chí về tiếp
nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (chỉ số cấp
tỉnh đạt 8.77%, cấp huyện đạt 16.89%). Kết quả trên cho thấy, năm 2019 các sở,
ban, ngành, các huyện, thành phố thực hiện chưa tốt việc ứng dụng công nghệ
thông tin vào trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước như: thực hiện
chữ ký số trong phát hành văn bản (53.57% cơ quan, đơn vị, địa phương có tỷ lệ
văn bản đi sử dụng chữ ký số dưới 80%); trao đổi văn bản dưới dạng điện tử
(35.71% cơ quan, đơn vị, địa phương có tỷ lệ văn bản trao đổi dưới dạng điện
tử dưới 60%); cung cấp và giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3,4, dịch vụ
bưu chính công ích còn thấp.
Điều tra xã hội học cho thấy chất lượng cung cấp thông tin trên Trang thông
tin điện tử của các đơn vị, địa phương được đánh giá ở mức khá, về cơ bản đã đáp
ứng được năng lực cung cấp thông tin của các đơn vị và nhu cầu sử dụng thông tin
của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp (có 16/20 đơn
vị cấp tỉnh; 7/8 huyện, thành phố đạt chỉ số từ 70% trở lên8).
Từ kết quả trên đòi hỏi các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai quyết
liệt hơn việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, tiếp tục duy
trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001; đặc biệt phải
đẩy mạnh các hình thức thông tin, tuyên truyền để thay đổi thói quen của người
Các đơn vị đạt chỉ số dưới 70% , cấp tỉnh bao gồm: Sở Giao thông Vận tải (đạt 69,75%), Sở Lao động Thương
binh và Xã hội (đạt 69,22%), Sở Công thương thấp nhất (đạt 68,92%); huyện Nậm Nhùn (đạt 66,24%)
8
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dân, tổ chức, khuyến khích việc gửi nộp và nhận hồ sơ theo phương thức dịch vụ
công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích.
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III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Nhận xét, đánh giá
1.1. Những kết quả đạt được
Năm 2019, với việc chỉ đạo quyết liệt từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch
UBND tỉnh, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, công tác cải cách
hành chính đã được triển khai một cách đồng bộ, hệ thống, kết quả cải cách hành
chính đạt được toàn diện trên các lĩnh vực đã đóng góp quan trọng vào thành tự
chung phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc đánh giá kết quả cải cách hành
chính thông qua Chỉ số CCHC đã được các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố
tiếp tục quan tâm; công tác tự đánh giá, chấm điểm và gửi báo cáo tự đánh giá,
chấm điểm về Hội đồng thẩm định đúng thời gian quy định.
Việc triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2019 được cơ quan thường
trực là Sở Nội vụ phối hợp với các thành viên trong Hội đồng thẩm định vả Tổ
giúp việc Hội đồng thẩm định xác định Chỉ số CCHC tổ chức thực hiện đảm bảo
thời gian. Với bộ tiêu chí đánh giá mới, tập trung vào đánh giá kết quả và tác
động, việc đánh giá có sự kết hợp chặt chẽ giữa bên trong và bên ngoài cơ quan
hành chính nhà nước (có sự đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh
nghiệp) làm cho các thông tin thu được từ Chỉ số cải cách hành chính có tính
tổng hợp, đa chiều, bảo đảm tính khách quan. Việc điều tra xã hội học xác định
Chỉ số CCHC năm 2019 triển khai đúng tiến độ, thời gian theo kế hoạch. Công
tác điều tra xã hội học có sự tham gia của Bưu điện tỉnh đã đảm bảo việc điều tra
xã hội học có tính độc lập, khách quan, minh bạch trong việc đánh giá cải cách
hành chính của các đối tượng có liên quan trong tiến trình cải cách hành chính
của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố. Các mẫu phiếu thu về phản ánh
tương đối trung thực, khách quan tình hình triển khai công tác CCHC tại các cơ
quan, đơn vị, địa phương. Công tác giám sát sau điều tra của Sở Nội vụ cho thấy
kết quả điều tra đảm bảo đúng đối tượng.
Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 tiếp tục phản ánh tương đối
sát tình hình triển khai cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành, các huyện,
thành phố; việc triển khai và kết quả đạt được trên những nội dung trọng tâm và
6 nhiệm vụ cải cách hành chính theo yêu cầu của tỉnh. Đồng thời, kết quả Chỉ số
CCHC năm 2019 tiếp tục có tính tổng hợp, đa chiều, gắn kết việc đánh giá bên
trong nội bộ của các cơ quan hành chính nhà nước với đánh giá khách quan từ
phía người dân, tổ chức và các đối tượng khác chịu tác động của cải cách hành
chính; gắn đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm với đánh giá tác động
của cải cách lên sự hài lòng của người dân, tổ chức.
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1.2. Một số tồn tại, hạn chế
Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm chỉ đạo đến công tác đánh
giá kết quả CCHC, nên báo cáo tự đánh giá, chấm điểm còn chậm, thiếu thông tin, số
liệu, không theo hướng dẫn nên phải yêu cầu bổ sung tài liệu kiểm chứng.
Công chức theo dõi công tác cải cách hành chính tại một số cơ quan, đơn vị,
địa phương được bố trí mới nên chưa nắm rõ cách thức chấm điểm, chưa chủ động
trong việc nghiên cứu các tài liệu kiểm chứng liên quan đến các tiêu chí, tiêu chí
thành phần đánh giá, do đó cung cấp tài liệu kiểm chứng chưa đầy đủ, nhiều tiêu
chí, tiêu chí thành phần chấm điểm của đơn vị thiếu tài liệu kiểm chứng hoặc tài
liệu kiểm chứng không phù hợp; một số đơn vị tự đánh giá, chấm điểm thiếu tính
chặt chẽ.
Quá trình thẩm định chịu một số tác động như: các thành viên Tổ giúp việc
Hội đồng thẩm định còn phần nào lúng túng, phát sinh một số vướng mắc trong
quá trình thẩm định nên mất thời gian để trao đổi, thống nhất; Mặt khác thực hiện
biện pháp cách ly xã hội do dịch bệnh Covid 19 trong thời gian thẩm định làm ảnh
hưởng đến thời gian xin ý kiến, thống nhất của các thành viên Hội đồng thẩm định.
Công tác điều tra xã hội học còn gặp khó khăn do thời gian ngắn, tính
chuyên nghiệp của đội ngũ điều tra viên chưa cao. Việc tiếp cận một số đối tượng
khảo sát còn khó khăn do các đối tượng không có có mặt tại cơ quan, đơn vị, địa
phương trong thời gian điều tra.
2. Đề xuất, kiến nghị
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa
phương đẩy mạnh triển khai các nội dung cải cách hành chính theo giai đoạn và
hàng năm của tỉnh, trong đó tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của
cải cách hành chính theo yêu cầu xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại.
Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố cần tập trung rà
soát, đánh giá những mặt làm được, những mặt còn hạn chế, nguyên nhân chủ
quan, nguyên nhân khách quan để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục. Tăng cường
công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, trong đó có kết quả Chỉ
số CCHC hàng năm của đơn vị để nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia,
ủng hộ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp và
toàn xã hội đối với công tác cải cách hành chính của tỉnh. Khuyến khích người
dân, tổ chức tham gia đánh giá, phản hồi ý kiến về sự phục vụ của cơ quan hành
chính nhà nước để góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, hiện đại, phục
vụ nhân dân.
Đề nghị các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố quan tâm, phối hợp chặt
chẽ hơn với Hội đồng thẩm định và Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng
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thẩm định) trong triển khai kế hoạch xác định Chỉ số CCHC hàng năm để kết
quả Chỉ số CCHC được xác định chính xác, khách quan và được công bố đúng
thời gian quy định. Tổ chức tự đánh giá, chấm điểm nghiêm túc, thực chất hơn,
tránh nặng về thành thành tích. Kịp thời rà soát, phản ánh, kiến nghị với Hội
đồng thẩm định (qua Sở Nội vụ) những vấn đề chưa hợp lý về nội dung, phương
pháp xác định Chỉ số CCHC để nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp.
Đề nghị Bưu điện tỉnh tiếp tục quan tâm, phối hợp với Sở Nội vụ trong
điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm. Quan tâm đến
việc tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ điều tra viên những kỹ năng cần thiết phục
vụ điều tra xã hội học tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã đảm bảo
tính khách quan, trung thực, đúng yêu cầu đề ra.
Trên đây là báo cáo Chỉ số CCHC năm 2019 của các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các huyện, thành phố./.
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