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BÁO CÁO 

Kết quả tự đánh giá chấm điểm xác định 

Chỉ số cải cách hành chínhnăm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 365/KH-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh về 

việc triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 tại các sở, ban, ngành 

cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh; Văn bản số 2021/SNV-CCHC&CCHC 2021 ngày 19/11/2020 

của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số Cải 

cách hành chính năm 2020, UBND huyện Đức Thọ đã thực hiện rà soát, đối chiếu 

các tài liệu kiểm chứng và tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số Cải cách hành 

chính năm 2020, với tổng số điểmlà: 77,29/80 điểm tối đa, cụ thể như sau: 

- Lĩnh vực 1: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: 10/10 điểm. 

- Lĩnh vực 2: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại 

huyện: 6,5/6,5 điểm. 

- Lĩnh vực 3: Cải cách thủ tục hành chính: 13,49/14 điểm. 

- Lĩnh vực 4: Cải cách tổ chức bộ máy: 11,89/13 điểm. 

- Lĩnh vực 5: Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức: 14/14 điểm. 

- Lĩnh vực 6: Cải cách Tài chính công: 5,5/6 điểm. 

- Lĩnh vực 7: Hiện đại hoá nền hành chính: 12,41/13 điểm. 

- Lĩnh vực 8: Tác động của cải cách đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa 

phương: 3,5/4 điểm. 

 (Có bảng tổng hợp kết quả tự chấm điểm kèm theo). 

Điểm chấm và tài liệu kiểm chứng của từng tiêu chí, tiêu chí thành phần cụ thể 

được chấm qua phần mềm hỗ trợ theo dõi, đánh giá cải cách hành chính của Sở Nội 

vụ (link: www.http://cchc.hatinh.gov.vn). 

Trên đây là báo cáo tự chấm điểm xác định chỉ số Cải cách hành chính năm 

2020, UBND huyện Đức Thọ gửi báo cáo Sở Nội vụ tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Các sở: Nội vụ, Tư pháp,  

Thông tin – TT,   Tài chính, 

VP Đoàn ĐBQH -HĐND và  

UBND tỉnh; 

- TT H.ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Cơ quan Tổ chức Nội vụ; 

- Văn phòng Cấp uỷ - CQ; 

- Các phòng ban liên quan; 

- Lưu: VT, TC-NV. 
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