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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:154/KH-UBND Vĩnh Phúc, ngày  15 tháng 10 năm 2019 
 

KẾ HOẠCH 
Xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019  

của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

 

Thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của tỉnh 

và Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh về việc ban 

hành Chỉ số cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc, UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2019 của các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn tỉnh như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích:  

- Nhằm thẩm định, đánh giá chính xác, khách quan kết quả công tác chỉ đạo và 

tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC để phục vụ việc xác định và công bố Chỉ số 

CCHC năm 2019 của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành phố (Sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị). 

- Từng bước hoàn thiện phương pháp đánh giá công tác CCHC hàng năm của 

các cơ quan, đơn vị trước yêu cầu đổi mới, cải cách. Tổ chức đánh giá, xếp loại và 

công bố Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh bảo đảm thực hiện 

thường xuyên và lâu dài. 

- Lấy kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2019 làm căn cứ để các cơ quan, 

đơn vị xem xét, bình xét, xếp loại thi đua, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân. 

2. Yêu cầu: 

- Việc xác định Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo tuân thủ 

mục đích, nội dung, yêu cầu chỉ đạo về công tác CCHC; phản ánh đúng, chính xác 

kết quả công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.  

- Việc xác định Chỉ số CCHC phải kết hợp chặt chẽ giữa đánh giá trực tiếp 

thông qua các tài liệu, hồ sơ kiểm chứng của các cơ quan, đơn vị và đánh giá gián 

tiếp thông qua điều tra xã hội học. 

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN VÀ THỜI 

GIAN HOÀN THÀNH 

1. Thu nhận, hồ sơ, tài liệu kiểm chứng phục vụ việc thẩm định để xác định 

Chỉ số CCHC năm 2019 của các cơ quan, đơn vị  

- Căn cứ Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc, 

các cơ quan, đơn vị tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC và gửi báo cáo tự đánh 

giá, chấm điểm, các tài liệu kiểm chứng của đơn vị mình về Sở Nội vụ (Thường 

trực Hội đồng thẩm định) trước ngày 10/11/2019. 
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- Sở Nội vụ thu nhận hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, đơn vị từ ngày 

01/11/2019  đến hết ngày 10/11/2019, đối với tài liệu kiểm chứng bổ sung (nếu có) 

gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/11/2019. Riêng báo cáo công tác cải cách hành 

chính năm 2019 của các đơn vị gửi về Sở Nội vụ trước ngày 01/12/2019. 

2. Thẩm định kết quả tự đánh giá Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị 

- Các thành viên Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC tỉnh; Tổ công tác giúp 

việc tiến hành thẩm định kết quả tự chấm điểm của các cơ quan, đơn vị qua Báo cáo 

tự chấm điểm, tài liệu kiểm chứng hoặc qua kiểm tra các điều kiện thực tế (nếu cần 

thiết) để phục vụ việc xác định Chỉ số CCHC năm 2019; Chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC tỉnh về kết quả 

thẩm định Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị.  

- Thời gian hoàn thành việc thẩm định kết quả tự chấm điểm của các cơ quan, 

đơn vị trước ngày 20/12/2019.  

3. Điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số CCHC năm 2019  

- Các cơ quan, đơn vị lập danh sách cá nhân, đại diện tổ chức đã giao dịch và 

nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong thời gian từ ngày 

01/01/2019 đến ngày 30/9/2019; các cá nhân trong danh sách phải đại diện các lĩnh 

vực giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị; Danh sách gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh 

(qua Sở Nội vụ) trước ngày 28/10/2019 để triển khai công tác điều tra xã hội học; 

ngoài gửi bản giấy công văn và danh sách theo mẫu, các cơ quan, đơn vị sử dụng 

hòm thư công vụ gửi danh sách được lập theo mẫu, file EXCEL (*.xls) và gửi về 

hòm thư công vụ của Sở Nội vụ theo địa chỉ sonv@vinhphuc.gov.vn, cụ thể: 

+ Các cơ quan Trung ương: Mỗi đơn vị lập danh sách 100 cá nhân, người 

đại diện tổ chức đã giao dịch và nhận kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm 

hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa (hoặc tại cơ quan nếu không có Bộ phận 

một cửa). 

+ Các sở, ban, ngành: Mỗi đơn vị lập danh sách 100 cá nhân, người đại diện 

tổ chức đã giao dịch và nhận kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm hành chính 

công tỉnh hoặc tại đơn vị (Đối với đơn vị được UBND tỉnh cho phép tiếp nhận và 

trả kết quả giải quyết TTHC tại đơn vị). Riêng Sở Tài nguyên và Môi trường lập 

danh sách như các sở, ngành, trong đó có 63 cá nhân, người đại diện tổ chức đã giao 

dịch và nhận kết quả giải quyết TTHC do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 09 

huyện, thành phố giải quyết (Chi nhánh mỗi huyện, thành phố 07 cá nhân, người đại 

diện tổ chức). 

+ UBND các huyện, thành phố: Mỗi đơn vị lập danh sách 150 cá nhân, đại 

diện tổ chức đã giao dịch và nhận kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành 

chính công huyện, thành phố, trong đó có 30 cá nhân đã nhận kết quả giải quyết 

TTHC trong lĩnh vực đất đai. Không lập danh sách cá nhân, người đại diện tổ chức 

đã giao dịch và nhận kết quả giải quyết TTHC tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai tại 09 huyện, thành phố. 

(có mẫu danh sách gửi kèm).  

mailto:sonv@vinhphuc.gov.vn
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Nếu đơn vị không đủ số lượng cá nhân, người đại diện tổ chức nêu trên thì 

lập danh sách toàn bộ cá nhân, đại diện tổ chức đã giao dịch và nhận kết quả giải 

quyết TTHC. 

- Không được đưa vào danh sách đối với các trường hợp sau: (1) 

Người dân, người đại diện tổ chức đã giao dịch nhưng chưa nhận kết quả; (2) 

người dân, người đại diện tổ chức đã giao dịch trực tuyến và giao dịch qua dịch 

vụ bưu chính công ích; (3) người dân, tổ chức đã giao dịch và đã nhận kết quả 

nhưng địa chỉ không ở tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận danh sách cá nhân, người đại diện tổ 

chức được điều tra xã hội học; mẫu phiếu điều tra và trực tiếp tiến hành điều tra xã 

hội học. Tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra xã hội học với cơ quan thường trực Hội 

đồng thẩm định Chỉ số CCHC tỉnh trước ngày 20/11/2019. 

4. Thành viên Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC tỉnh và Tổ công tác giúp 

việc Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC 

Các thành viên Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC tỉnh có trách nhiệm chỉ 

đạo, đôn đốc các thành viên Tổ công tác giúp việc tiến hành thẩm định kết quả điều 

tra xã hội học đảm bảo khoa học, chính xác, khách quan, đúng tiến độ. Tổng hợp 

chung kết quả đánh giá trực tiếp và kết quả điều tra xã hội học xác định Chỉ số 

CCHC năm 2019 của các cơ quan, đơn vị báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định Chỉ 

số CCHC tỉnh. 

5. Thường trực Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC tỉnh: Hoàn thiện hồ sơ, tài 

liệu, báo cáo chung về việc đánh giá, xác định Chỉ số CCHC năm 2019 của các cơ 

quan, đơn vị trình Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Chỉ số CCHC, Chủ tịch UBND 

tỉnh xét duyệt trước ngày 26/12/2019. 

6. Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC tỉnh: Tổ chức 

công bố Chỉ số CCHC năm 2019 của các cơ quan, đơn vị trước ngày 31/12/2019. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN THẨM ĐỊNH CHỈ SỐ CCHC 

1. Kinh phí thực hiện xác định Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh năm 2019 bao gồm: Các hoạt động của Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC 

tỉnh, Tổ công tác giúp việc Hội đồng và điều tra xã hội học được bố trí từ nguồn 

kinh phí CCHC năm 2019.  

2. Kinh phí phục vụ công tác xác định Chỉ số CCHC cấp xã: Thực hiện theo 

quy định tại Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Chỉ số CCHC các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc; Thông tư số 

26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà 

nước và các văn bản khác liên quan. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Việc thẩm định Chỉ số CCHC năm 2019 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, để thực hiện nghiêm túc, có hiệu 

quả theo đúng tiến độ, UBND tỉnh yêu cầu: 
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1. Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành; 

UBND các huyện, thành phố 

- Thực hiện nghiêm việc giao nộp hồ sơ, tài liệu kiểm chứng, việc gửi danh 

sách tổ chức, cá nhân đã được giải quyết TTHC năm 2019 tại Bộ phận một cửa của 

cơ quan; Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện đảm bảo nội dung và đúng 

thời gian quy định.  

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong việc điều tra xã hội 

học phục vụ việc xác định Chỉ số CCHC năm 2019. 

- UBND cấp huyện: Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, ban hành Kế hoạch xác 

định Chỉ số CCHC cấp xã; tổ chức thẩm định kết quả đánh giá trực tiếp; điều tra xã 

hội học đối với cấp xã. Xếp loại và công bố Chỉ số CCHC năm 2019 của UBND 

cấp xã xong trước ngày 31/12/2019. 

2. Sở Nội vụ 

- Lựa chọn cá nhân, người đại diện tổ chức đã giao dịch và nhận kết quả 

giải quyết TTHC trong danh sách các cơ quan, đơn vị cung cấp để điều tra xã hội 

học; lựa chọn mỗi đơn vị tối thiểu 30 cá nhân, người đại diện tổ chức để điều tra 

xã hội học; 

- Lập danh sách chính thức và danh sách dự phòng điều tra xã hội học và bàn 

giao cho Bưu điện tỉnh thực hiện điều tra; 

- Xây dựng nội dung các mẫu phiếu điều tra xã hội học, đề nghị Văn phòng 

UBND tỉnh đóng dấu treo của UBND tỉnh vào phiếu điều tra; 

- Căn cứ Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh 

và tình hình thực tế để ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

tỉnh xây dựng Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC;  

- Chủ trì, phối hợp với các thành viên Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC, Tổ 

công tác giúp việc Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC trong việc hướng dẫn, đôn 

đốc, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định về hồ sơ, kết quả thẩm định để 

trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, xếp loại và công bố Chỉ số CCHC năm 2019 

của các cơ quan, đơn vị; 

- Theo dõi, đôn đốc UBND cấp huyện trong việc xác định Chỉ số CCHC đối 

với UBND cấp xã; 

- Bố trí kinh phí phục vụ hoạt động của Hội đồng thẩm định và Tổ công tác 

giúp việc Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC tỉnh theo đúng các quy định hiện hành. 

3. Bưu điện tỉnh:  

Tiếp nhận danh sách cá nhân, mẫu phiếu điều tra do Sở Nội vụ cung cấp; trực 

tiếp điều tra xã hội học. Tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra xã hội học với cơ quan 

thường trực Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC tỉnh theo quy định. 

4. Trung tâm hành chính công tỉnh 

Tổng hợp, cung cấp kết quả giải quyết TTHC của các Sở, ban, ngành, cơ 

quan Trung ương thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh theo đề nghị của Sở 

Nội vụ để làm căn cứ chấm điểm nội dung giải quyết TTHC theo quy định. 
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5. Các cơ quan thông tin truyền thông 

Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin – 

Giao tiếp điện tử tỉnh cập nhật, thông tin kịp thời về công tác CCHC và việc 

công bố kết quả Chỉ số CCHC năm 2019 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

tỉnh để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân theo dõi, giám sát đối với công 

tác CCHC của tỉnh. 

Trên đây là Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2019 của các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; các thành viên Hội 

đồng thẩm định Chỉ số CCHC tỉnh và Tổ công tác giúp việc nghiêm túc triển khai 

thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh 

kịp thời về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.  

ơ 

Nơi nhận: 

- TTTU; TTHĐND (B/c); 

- TV HĐTĐ Chỉ số CCHC tỉnh;                             

- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành;                                                      

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc,  

Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, TH1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

(Đã ký) 
 

 

Nguyễn Văn Trì 
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TÊN CƠ QUAN … 

                                                           

 

DANH SÁCH 
Cá nhân, người đại diện tổ chức đã giao dịch, nhận kết quả giải quyết  

thủ tục hành chính trong năm 2019 tại ........  

(Ban hành kèm theo Công văn số……../… ngày …/…/2019 của …) 

 

 

STT Họ và tên 
Tên thủ tục hành 

chính đã giao dịch 

Địa chỉ cư trú hoặc 

đơn vị công tác 

(Số nhà/ thôn/ xã, 

phường, TT/ huyện, 

thành phố) 

Số điện thoại 

(Bắt buộc phải 

có để liên hệ, 

điều tra, phúc 

tra kết quả) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Người lập danh sách 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 …………, ngày      tháng    năm 2019 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 

(Ký tên, đóng dấu) 
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