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BÁO CÁO
Tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần

Chỉ số đánh giá cải cách hành chính UBND phường Cộng Hòa năm 2022

Thực hiện Quyết định số 3395/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về ban hành “Quy định đánh giá, xác định Chỉ 
số cải cách hành chính (CCHC) của Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Hải 
Dương giai đoạn 2022-2030”; Thực hiện công văn số 13/UBND-NV ngày  
05/01/2023 của UBND thành phố Chí Linh V/v quy định thời gian đăng tải tài 
liệu kiểm chứng vào phần mềm quản lý chấm điểm Chỉ số CCHC phục vụ thẩm 
định chấm điểm, đánh giá Chỉ số CCHC các xã, phường năm 2022 .

Ủy ban nhân dân phường Cộng Hòa xây dựng Báo cáo về tự đánh giá, 
chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số Cải cách hành chính UBND cấp 
xã năm 2022 với các nội dung chính như sau:

I. Đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính của UBND phường 
Cộng Hòa: Tổng số điểm tự đánh giá: 61,255/70 điểm (đạt 83.54%) trong đó:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: 9.785/15,0 điểm;
2. Cải cách thể chế: 5,0/5,0 điểm;
3. Cải cách thủ tục hành chính: 16,976/18,5 điểm;
4. Cải cách tổ chức bộ máy chính quyền địa phương: 6,0/6,0 điểm;
5. Cải cách chế độ công vụ: 10,909/11,0 điểm;
6. Cải cách tài chính công 6,972/7,0 điểm;
7. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số: 5,613/11,5 

điểm.
II. Đánh giá tác động của cải cách hành chính (Điều tra xã hội học): 

Tổng số điểm tự đánh giá:  …./26 điểm, trong đó:
1. Đánh giá tác động của CCHC đến sự phát triển kinh tế - cac hội cấp xã: 

2/2 điểm.
2. Đánh giá của các tổ chức đối với cải cách hành chính của UBND cấp 

xã (qua điều tra XHH): …./14 điển;
3. Kết quả chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của 

cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS): …../10 điểm;



(Gửi kèm theo báo cáo Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm 
tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính; Danh mục và các tài 
liệu kiểm chứng gửi kèm theo Bảng tổng hợp).

2. Đề xuất, kiến nghị
Xác định chỉ số CCHC là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm của UBND 

phường Cộng Hòa. Để đảm bảo thông tin kịp thời về việc đánh giá chỉ số CCHC 
năm 2022, đồng thời rút kinh nghiệm để triển khai xác định chỉ số CCHC năm 
2023 và các năm tiếp theo được tốt hơn, UBND phường Cộng Hòa đề xuất, kiến 
nghị một số nội dung sau:

- Đề nghị UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND thành phố quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo để công tác CCHC được thực hiện đi vào nề nếp. 

- Đề nghị UBND thành phố quan tâm phân bổ cụ thể mục kinh phí dành 
cho công tác Cải cách hành chính tại các địa phương một cách nhất quán để 
UBND các xã, phường có đủ điều kiện và thuận lợi hơn trong triển khai kế 
hoạch CCHC năm 2023 và các năm tiếp theo.

Trên đây là Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành 
chính năm 2022 của UBND phường Cộng Hòa./.
 
Nơi nhận:
- UBND thành phố;
- Phòng Nội vụ;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sáng
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