
  ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ PHƯỚC LONG        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

   Số:           /KH-UBND    Phước Long, ngày       tháng      năm 2021 

      

KẾ HOẠCH 

Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan 

chuyên môn và UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã 

 

Căn cứ Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; 

Thực hiện Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 11/11/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính 

năm 2020 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị 

xã, thành phố; 

UBND thị xã Phước Long ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải 

cách hành chính năm 2020 của các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường 

trên địa bàn thị xã như sau 

I. MỤC TIÊU, YÊU CÀU 

1. Mục tiêu 

a. Xác định được Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan 

chuyên và UBND các xã, phường thuộc UBND thị xã dựa trên các lĩnh vực, tiêu 

chí, tiêu chí thành phần đã được phê duyệt tại Quyết định số 1014/QĐ-ƯBND 

ngày 11/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

b. Đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai 

thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan chuyên môn và 
UBND các xã, phường thuộc UBND thị xã. 

c. Trong Quý II/2021 công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các 

cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã và UBND các xã, phường. 

2. Yêu cầu 

a. Các cơ quan chuyên môn và ƯBND các xã, phường tổ chức công tác tự 

đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính 
của cơ quan, đơn vị mình bảo đảm trung thực, đúng quy định. 

b. Xác định được Chỉ số cải cách hành chính phản ánh thực chất kết quả cải 

cách hành chính các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường năm 2020. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính 
năm 2020 

- Thời gian: Tháng 12 năm 2020. 
- Cơ quan tham mưu: Phòng Nội vụ - LĐTB&XH. 
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường. 
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2. Báo cáo và tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị (đã thực 

hiện) 

- Thời gian: Trước ngày 15/12/2020; 

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ- LĐTB&XH. 

3. Tổng hợp báo cáo và kết quả tự đánh giá, chấm điểm (đã thực hiện) 

- Thời gian: Trước ngày 15/12/2020; 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Nội vụ- LĐTB&XH.  

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường. 

4. Công bố Chỉ số cải cách hành chính 

- Cơ quan chủ trì: UBND thị xã 

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Phòng Nội vụ- LĐTB&XH. 

- Thời gian: Quý II/2021. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ - LĐTB&XH 

a. Hướng dẫn, triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định. 

b. Theo dõi, đôn đốc cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường thực 

hiện Kế hoạch. 

c. Công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của UBND thị xã 

căn cứ vào kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính của UBND tỉnh. 

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Phối hợp với Phòng Nội vụ-LĐTB&XH bố trí kinh phí công bố Chỉ số cải 

cách hành chính năm 2020 của thị xã. 

3. Các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường 

Tự đánh giá, chấm điểm, kết quả quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành 

chính của cơ quan, đơn vị mình theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần căn cứ theo 

Bộ Chỉ số cải cách hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1014/QĐ-UBND 

ngày 11/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và Công văn số 3905/UBND-NC ngày 

30/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 

2020 của UBND thị xã, yêu câu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn và Chủ tịch 

UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  CHỦ TỊCH  
- TT.TU; 

- CT, PCT UBND thị xã;  

- Các cơ quan chuyên môn; 

- UBND các xã, phường; 

- PNV-LĐTB&XH (2 bản);   

- LĐVP, CVVP; 

- Lưu VT. 

 Phạm Thuỵ Luân 
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