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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành
và UBND các huyện, thành phố tỉnh Nam Định
Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh
Nam Định về việc ban hành danh mục, thang điểm các tiêu chí, tiêu chí thành
phần của Bộ chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành và
UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định;
Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1411/TTr-SNV ngày
07/7/2021, UBND tỉnh thông báo kết quả Chỉ số CCHC năm 2020 của các sở,
ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Nam Định như sau:
I. Tình hình triển khai xác định chỉ số CCHC năm 2020
UBND tỉnh đã ban hành bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC cho các sở,
ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tại Quyết định số 279/ QĐ-UBND
ngày 02/02/2021. Năm 2020, là năm đầu tiên thực hiện xác định chỉ số CCHC
cho các đơn vị bằng phần mềm chấm điểm xác định chỉ số CCHC. Do đó, quy
trình xác định chỉ số CCHC của các đơn vị được thực hiện như sau:
1. Đơn vị tự đánh giá chấm điểm
- Trên cơ sở Hướng dẫn số 488/HD-SNV ngày 05/02/2021 của Sở Nội vụ,
các đơn vị chuẩn bị tài liệu và thực hiện tự chấm điểm.
- Sở Nội vụ tổ chức tập huấn cho công chức sử dụng phần mềm Quản lý
chấm điểm xác định chỉ số CCHC của đơn vị. Sau khi được tập huấn, công chức
được giao nhiệm vụ chấm điểm của đơn vị tổ chức chấm điểm trên phần mềm.
- Kết quả đơn vị tự chấm điểm được thể hiện trên phần mềm được chạy
online trên mạng Internet có máy chủ đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh
(do Sở thông tin và Truyền thông quản lý). Địa chỉ truy cập là
http://chamdiemcchc.namdinh.gov.vn.
2. Thẩm định kết quả tự chấm điểm
Ngày 04/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số
482/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ thẩm định và kiểm tra công tác CCHC năm
2021, thành phần gồm: Lãnh đạo và chuyên viên 7 cơ quan thường trực ( VP
UBND tỉnh, các sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Khoa học và Công
nghệ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông) để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra
công tác CCHC năm 2021 và thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các
cơ quan, đơn vị của tỉnh năm 2020.
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- Công tác thẩm định được tiến hành như sau:
+ Thẩm định lần 1: Theo tài khoản phần mềm đã được tập huấn và phân
cấp, căn cứ theo hướng dẫn chấm số 488/HD-SNV ngày 05/02/2021 của Sở Nội
vụ các thành viên của tổ thẩm định tiến hành nghiên cứu tài liệu kiểm chứng và
các tài liệu liên quan khác để thực hiện chấm điểm trực tiếp trên phần mềm theo
mốc thời gian quy định. Kết quả thẩm định lần 1 được phần mềm tự động tổng
hợp và được thông báo đến các đơn vị để giải trình và bổ sung Tài liệu kiểm
chứng (TLKC) (nếu có).
+ Các đơn vị giải trình, bổ sung tài liệu kiểm chứng (TLKC): Sau khi có
kết quả thẩm định lần 1, Hội đồng thẩm định có thông báo đến các đơn vị về
thời gian mở lại phần mềm để các đơn vị cần giải trình thêm hoặc bổ sung
TLKC theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định. Hết thời gian quy định phần mềm
tự động đóng lại.
+ Thẩm định lần 2: Trên cơ sở các TLKC bổ sung và giải trình của đơn vị
cho các tiêu chí, tiêu chí thành phần bị trừ điểm ở lần thẩm định 1, tổ thẩm định
tiến hành chấm điểm lần 2 và thống nhất kết quả cuối cùng.
- Năm 2020, tỉnh Nam Định không điều tra sự hài lòng của người dân, tổ
chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và không điều tra xã
hội học để xác định chỉ số CCHC năm 2020. Tổng số điểm tối đa để xác định
chỉ số CCHC năm 2020 của các đơn vị là 70 điểm. Một số đơn vị do tính chất
đặc thù nên điểm tối đa thay đổi, cụ thể:
+ Các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư : Không có đơn vị sự nghiệp nên
không chấm điểm ở các mục:
- 4.2.2 Biên chế giao ĐVSN
- 5.1.2 Vị trị việc làm ĐVSN
- 5.2.1 Tuyển dụng viên chức
- 6.1.2 Tự chủ của ĐVSNCL
- 6.1.3 Phân phối kết quả tài chính tại ĐVSN
(tổng điểm trừ mẫu là: 3,5điểm, còn lại: 66,5 điểm)
+ Sở Giao thông vận tải : Không được giao biên chế viên chức nên không
chấm điểm mục 4.2.2. (Tổng điển trừ mẫu là: 0,5đ còn lại: 69,5 đ)
+ Thanh tra tỉnh: Không có đơn vị sự nghiệp, không có các TTHC và
TTHC liên thông do đó điểm tối đa của đơn vị là 50,25 điểm.
II. Kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2020
1. Khối các Sở, ban ngành
Kết quả tự đánh giá, chấm điểm trung bình năm 2020 của khối Sở là
64,75 điểm, Hội đồng thẩm định là 62,62 điểm đạt 89,45 % so với năm 2019
tăng 1,83 điểm ( 3 %)

3
Khối sở có 100% đơn vị đạt trên 80 %, trong đó có 12 đơn vị đạt từ 90%
trở lên, điển hình là Sở Văn hoá Thể thao & Du lịch đạt 96,06 %. Kết quả xác
định Chỉ số CCHC của 17 sở, ban, ngành năm 2020, xếp thành 2 nhóm đơn vị,
tương ứng với từng mức độ đạt Chỉ số CCHC năm, cụ thể như sau:
a) Nhóm I: Có Chỉ số CCHC đạt từ 90% trở lên có 12 đơn vị
b) Nhóm II: Có Chỉ số CCHC đạt từ 80% đến dưới 90% có 05 đơn vị
(Kết quả cụ thể Khối Sở ở Phụ lục III, Phụ lục IV kèm theo)
2. Khối UBND các huyện, thành phố
Kết quả tự đánh giá, chấm điểm trung bình năm 2020 của khối huyện là
65,17 điểm, Hội đồng thẩm định chấm là 61,46 điểm đạt 87,80 %, so với năm
2019 tăng 4,76 điểm (6,7 %)
Khối huyện có 100 % đơn vị đạt từ 70% trở lên, có 02 đơn vị đạt trên
90% là Thành phố Nam Định và Huyện Nam Trực. Kết quả xác định Chỉ số
CCHC của 10 huyện, thành phố năm 2020, xếp thành 2 nhóm đơn vị, tương ứng
với từng mức độ đạt Chỉ số CCHC năm, cụ thể như sau:
a) Nhóm I: Có Chỉ số CCHC đạt từ 80% trở lên có 9 đơn vị, gồm: Thành
phố Nam Định, UBND các huyện: Nam Trực, Trực Ninh, Giao Thuỷ, Xuân
Trường, Mỹ Lộc, Vụ Bản, Hải Hậu, Nghĩa Hưng
b) Nhóm II: Có Chỉ số CCHC đạt từ 70% đến dưới 80% có 01 đơn vị,
gồm: UBND huyện Ý Yên
(Kết quả cụ thể Khối Huyện ở Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo)
III. Nhận xét, đánh giá chung
1. Ưu điểm
Năm 2020, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã quan tâm, quyết liệt và có trách
nhiệm trong việc xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện và kiểm tra công tác
CCHC, cơ bản hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Việc tự đánh giá, chấm
điểm của các đơn vị đã tiến hành nghiêm túc, chính xác hơn, bám sát bộ Chỉ số
CCHC của tỉnh theo mức độ hoàn thành các nhiệm vụ của từng lĩnh vực.
Là năm đầu tiên áp dụng chấm điểm chỉ số Cải cách hành chính bằng
phần mềm nên việc cung cấp tài liệu kiểm chứng đầy đủ, chính xác hơn, công
tác thẩm định được tổ chức thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo tính
chính xác, công bằng.
2. Tồn tại, hạn chế
Năm 2020, công tác CCHC chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, chưa có sáng
kiến, cải tiến mang tính chất đột phá trong tổ chức thực hiện công tác CCHC và
chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kết quả CCHC đạt
được chưa cao và còn có mặt thấp so với mục tiêu, kế hoạch đề ra như Ứng
dụng công nghệ thông tin trong CCHC, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một
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cửa liên thông, cải cách tài chính công. Việc tuyên truyền để người thực hiện
TTHC khai thác Dịch vụ bưu chính công ích chưa nhiều…
Là năm thứ tám thực hiện việc xác định Chỉ số CCHC, song vẫn còn có
đơn vị nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ về Chỉ số CCHC, từ đó dẫn đến việc
tổ chức thực hiện tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần của
Chỉ số CCHC còn mang nặng định tính, ý chí chủ quan và cung cấp tài liệu kiểm
chứng không chính xác, thiếu theo hướng dẫn.
Thông qua việc xác định Chỉ số CCHC đã bộc lộ những tồn tại, đó là: Còn
có đơn vị chưa xác định rõ nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị từ việc xây
dựng, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC hàng năm; triển khai thực
hiện kế hoạch song không tổ chức kiểm tra việc thực hiện tại các đơn vị trực
thuộc nên đánh giá không thực tế về kết quả thực hiện; không kịp thời đề ra các
giải pháp để đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC.
UBND tỉnh thông báo Chỉ số CCHC năm 2020 của các Sở, ban, ngành và
UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định./.
Nơi nhận:
- Vụ CCHC - Bộ Nội vụ;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh
- Các PCT UBND tỉnh
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- Cổng TTĐT tỉnh, Website Sở Nội vụ;
- Lưu: VP1, VP8.
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