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BÁO CÁO 

Kết quả tự đánh giá chấm điểm xác định 

 Chỉ số cải cách hành chính năm 2022   

 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Thực hiện Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của Ủy ban 

nhân tỉnh về việc ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC các 

sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Ủy ban 

nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh; Kế hoạch số 420/KH-UBND ngày 03/11/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 tại các 

sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và 

các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc đã thực hiện rà soát, đối chiếu các tài liệu 

kiểm chứng và tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính năm 

2022, cụ thể như sau:  

Số TT  Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần  
Điểm 

tối đa 

Điểm 

tự đánh giá 

1 Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC 10,5 10.0 

2 Cải cách thể chế 8,0 8.0 

3 Cải cách thủ tục hành chính 12,5 12,5 

4 Cải cách tổ chức bộ máy 10,0 9.5 

5 Cải cách chế độ công vụ 14,5 14,5 

6 Cải cách Tài chính công 9,5 9.25 

7 
Xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, 

chính quyền số 
16,0 15.75 

8 
Tác động của cải cách đến sự phát triển Kinh tế 

- xã hội của địa phương 
4,0 4.0 

9 Tổng điểm 85,0 83.5 

Lưu ý: Tổng điểm chưa tính điểm điều tra xã hội học 



 (chi tiết có Phụ lục II tổng hợp kết quả tự chấm điểm gửi kèm theo) 

 Trên đây là báo cáo tự chấm điểm xác định chỉ số Cải cách hành chính 

năm 2022; Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Sở Nội vụ xem xét tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh;  

- Các sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, 

  Thông tin và Truyền thông, 

  Khoa học và Công nghệ; 

- Hội đồng thẩm định CCHC của tỉnh; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Các phòng chuyên môn: NV, VH, TP, TCKH, 

VPHĐND-UBND, KTHT; 

- Lưu: VT, NV. 
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