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V/v báo cáo kết quả tự đánh giá 

và gửi hồ sơ đề nghị thẩm định kết quả tự 

đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số 

CCHC năm 2020 

Lạng Sơn, ngày        tháng 12 năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ 
 

Thực hiện Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc Ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải 

cách hành chính, áp dụng cho việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách 

hành chính hằng năm đối với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Căn cứ Công văn số 1480/SNV-TCBC&CCHC ngày 07/12/2020 của Sở 

Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung xác định chỉ số cải cách hành chính các 

sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố năm 2020. Trên cơ sở kết quả 

đã thực hiện theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần và các tài liệu kiểm chứng có 

liên quan, đơn vị đã tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC của cơ quan, 

đơn vị, kết quả tổng điểm đơn vị tự chấm đạt 94,25/100 điểm, cụ thể như sau: 

1. Công tác chỉ đạo điều hành CCHC: 11,50/12,50 điểm. 

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

thuộc Sở: 11,00/11,00 điểm. 

3. Cải cách thủ tục hành chính: 20,82/21,00 điểm. 

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 9,98/10,50 điểm. 

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức: 

17,00/17,00 điểm. 

6. Cải cách tài chính công: 11,00/11,50 điểm. 

7. Hiện đại hóa hành chính: 12,95/16,50 điểm. 

Hồ sơ gửi kèm gồm: Bảng tự chấm điểm chỉ số CCHC của cơ quan năm 

2020; Danh mục các tài liệu kiểm chứng việc chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí 

thành phần; File điện tử tài liệu kiểm chứng việc tự đánh giá, chấm điểm đối với 

các tiêu chí, tiêu chí thành phần. 

Sở Khoa học và Công nghệ gửi Sở Nội vụ xem xét thẩm định theo quy 

định./. 
 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị 

trực thuộc Sở; 

- Lưu VT, VP. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Nguyễn Thị Hà 
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