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TP. Kon Tum, ngày*£f tháng J 0 năm 2015

HƯỚNG DẪN
Tổ chức tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác
cải cách hành chính đối vói úy ban nhân dân cấp xã

Đê thực hiện công tác đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm theo tiêu
chí được quy định tại Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND
tỉnh Kon Tum về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác cải
cách hành chính đối vói cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh
Kon Tum;
UBND thành phố hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức đánh giá, chấm điểm kết
quả thực hiện công tác cải cáchịhành chính hàng năm cụ thể như sau:
Uị ị
1. Nội dung đánh giá, ẹhâm điêm: Gôm các lĩnh vực, tiêu chí thành phân quy
đinh tai Phu 1luc III,
đin
TTT Quyêt
~
*' : so 574/QĐ-UBND.
,
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(Nội dung phụ lục III đựọ đặng tải trên Trang Thông tin điện tử của thành
phô, Mục thông tin cần biết/.
2. Hội đồng tự đánh giằ
hành chính của ủy ban nhâr

t ấm điểm kết quả thực hiện công tác cải cách
an cấp xã (gọi tắt là Hội đòng)'.

Hội đồng do Úy ban nnâf páp xã thành lập, có từ 3 đến 5 thành viên, gôm:
Lãnh đạo ủ y ban nhân dân cập xã làm Chủ tịch Hội đồng; Cán bộ phụ trách Văn
phòng HĐND-ƯBND câp xã làm thư ký và một sô chức danh chuyên trách làm ủy
vien
r
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3. Phương pháp đánh giá, chấm điểm:
- Dựa vào điếm chuân của từng lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thànhphần, các đơn
vị đối chiếu với kết quả công việc của đơn vị mình đã làm đượchoặc chưa làm
được để tự đánh giá, chấm điểm cho từng tiêu chí thành phần theo các thang điểm
tương ứng và trích dẫn tài liệu kiểm chứng cụ thê (nếu có).
- Các đơn vị khi tự đánh giá, chấm điểm phải có báo cáo thuyết minh, giải
thích cụ thế đối với phần tự chấm điểm cho từng tiêu chí thành phần hoặc có thể
thuyêt minh, giải thích trực tiêp vào báo cáo tự đánh giá của đơn vị, địa phương
mình đối với điểm tự chấm.
* Ví dụ: Tại tiêu chí thành phần 1.1.1 về ban hành kế hoạch cải cách hành
chính năm có đưa ra 03 mức như sau:
+ Ban hành kịp thời: 1 điểm
+ Ban hành không kịp thời: 0,5 điểm

+ Không ban hành: 0 điếm
Nếu hội đồng của đơn vị tự đánh giá, chấm điểm là 1 điểm cho tiêu chí thành
phần này thì phải thuyết minh rõ đon vị đã ban hành kế hoạch nào (sổ kế hoạch,
ngày tháng năm ban hành và photo gửi kèm đế làm tài liệu kiếm chímg).
- Đối với điểm cộng và điểm trừ: Các đơn vị căn cứ vào các yêu cầu đưa ra đối
với điểm cộng, điểm trừ so với việc thực hiện tự đánh giá, chấm điểm cải cách
hành chính của đơn vị mình đế tự chấm điếm nội dung này.
í! A
- Đôi với các tiêu chí, tiêu chí thàníi ILpìâh quy định kiêm tra thực tê thì các đơn
vị, địa phương không tự đánh giá, chiiii (iiổm mà việc đánh giá, chấm điểm các
tiêu chí, tiêu chí thành phần này sẽ do bị cồng kiểm tra, đánh giá, chấm điểm cải
cách hành chính của UBND thành phỐllỊựo hiện, ủ y ban nhân dân thành phố có
hình thức phù họp để thực hiện đánhcnấm điểm các tiêu chí thành phần quy
định đối với UBND cấp xã.
4. Việc xác định tổng điểm đạt được và xếp loại:
- Hội đồng tự đánh giá, chấm điểm của UBND thành phố sẽ tiến hành thẩm
định kết quả tự đánh giá, chấm điếm của ƯBND cấp xã. Tổng số điểm đạt được
của mỗi đơn vị cấp xã là tống số điếm sau khi thấm định cộng với tống số điếm
qua kiểm tra thực tế các tiêu chí thành phần quy định.
- Căn cứ vào tổng số điểm đạt được, Hội đồng thành phố sẽ tham mưu UBND
thành phố phê duyệt kết quả xếp loại như sau:
+ Tổng điểm đạt từ 91-100 điểm: xếp loại A (Xuất sắc)
+ Tổng điểm đạt từ 80-90 điểm: x ếp loại B (Tốt)
+ Tổng điểm đạt từ 66-79 điểm: x ếp loại c (Khá)
+ Tổng điểm đạt từ 50-65 điểm: x ếp loại D (Trung bình).
+ Tổng điểm đạt dưới 50 điểm: xếp loại E (Yếu)
5. Thời gian tổ chức thực hiện công tác tự đánh giá, chấm điểm, xếp loại,
báo cáo kết quả:
- Thời gian tổ chức thực hiện công tác tự đánh giá, chấm điểm: Từ ngày 01/11
đến ngày 15/11 hàng năm, UBND các xã, phường tiến hành tự đánh giá, chấm
điểm.
- Thời gian gửi báo cáo kết quả: Trước ngày 20/11 hàng năm, ƯBND các xã,
phường gửi báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm của đơn vị mình về Phòng Nội
vụ thành phố đế tống hợp, tham mưu Hội đồng đánh giá, chấm điểm cải cách hành
chính của thành phố thẩm định.
Sau thời gian trên, nếu đơnr vịr nào ịicảưầ
gửiỊ báo cáo thì Hội
đồng thành phố
ii' r i
r
xem xét, trình UBND thành phô xêp loạiị láp nhât (Loại E - Yêu).
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cáo kết quả tự đánh

- Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm I
tiêu chí thành phần của Phụ lục III, Qư
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, chấm điểm:
cac đơn vị địa phương theo các tiêu chí,
H ậi số 574/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

- Báo cáó thuyết minh, giải trình đôi với các tiêu chí, tiêu chí thành phân do
đơn vị tự đánh giá, chấm điểm. Nếu không có báo cáo thuyết minh, giải trình riêng
thì trong báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điêm của đon vị phải thuyêt minh rõ
ràng. ,
- Tài liệu kiểm chứng cho ịtiâi dung đánh giá, chấm điêm là các văn bản pháp
luật,, kế
kê hoạch, báo cáo, tài liệii; hướng dẫn, sổ liệu thong kê, văn bản scan theo
.1, chữ ký theo thẩm quyền gửi kèm báo cáo tự
định dạng PDF có đầy đủ cọn
đánh giá, chấm điểm và tổng 1: gửi bản điện tử về Phòng Nội vụ thành phố qua
địa chỉ hộp thư điện tử nhongĩi vukt@gmail.com Các tiêu chí thành phần không
CÓ tài liệu kiêm chửng yêu câu ỉc; đơn vị giải trình rõ về cách tính điểm và các số
liệu liên quan
r
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7. Kết quả đánh giá việc thực hiện công tác cải cách hành chíniỉ hàng năm
dối vói công tác thi đua khen thưỏng:
Sau khi ƯBND thành phố phê duyệt kết quả thực hiện công tác cải cách hành
chính hàng năm đòi với ƯBND câp xã thì căn cứ kêt quả này, UBND thành phô
làm cơ sở để xem xét đối với việc khen thưởng các đơn vị câp xã. Các địa phương
có kết quả xếp loại công tác cải cách hành chính Trung bình trở xuông hoặc bị hạ
hai bậc xếp hạng so với năm trước liên kề thì UBND thành phố sẽ không xem xét
thi đua, khen thưởng toàn diện trong năm đổi với tập thể và người đứng đâu đơn
vị, địa phương đó.
Trên đây là hướng dẫn của ƯBND thành phố về triển khai tổ chức tự đánh giá,
chấm điểm kết quả thực hiện cải cách hành chính. Đe nghị UBND các xã, phường
thực hiện nghiêm túc và báo cáo đúng thời gian quy định./.
Noi nhận:
-

TT. Thàiíli ủy;

- TT.HĐND;
- U B N D 21 xã, phường;
- Lưu: VT, UBND.
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