
UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NỘI VỤ 

Số:  1434 / SNV-CCHC 
V/v sử dụng kết quả Chỉ số CCHC, 

Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành 

chính năm 2019 và góp ý bổ sung, 

sửa đổi Quyết định 3561/QĐ-UBND 

ngày 06/11/2019. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Quảng Nam, ngày 08 tháng 7 năm 2020 

  

                          Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Ban Quản lý khu KTM Chu Lai; 

- Các cơ quan ngàn dọc đóng trên địa bàn tỉnh: 

Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Cục Hải quan 

tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Bảo hiểm xã hội 

tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

  

Thực hiện Thông báo số 232/TB-UBND ngày 23/6/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu tại 

Hội nghị trực tuyến đánh giá các Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ 

số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số sẵn sàng cho 

phát triển và ứng dụng CNTT-TT (ICT INDEX) và công bố kết quả xếp hạng 

Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên 

địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một 

số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Về sử dụng kết quả Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của 

các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2019 

Trên cơ sở kết quả các chỉ số đã công bố, các cơ quan, đơn vị, địa phương 

thực hiện rà soát, phân tích kết quả đạt được của các nội dung cải cách hành 

chính, kết quả hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan 

hành chính nhà nước, từ đó, xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân và 

trách nhiệm của các cá nhân, tập thể trong quá trình triển khai nhiệm vụ được 

giao. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, kết quả các chỉ số 

tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, tổ chức, để nâng cao nhận 

thức, tinh thần trách nhiệm và tạo sự đồng thuận xã hội đối với công tác cải cách 

hành chính. 

Các cơ quan, đơn vị địa phương sớm đề ra các giải pháp và giao nhiệm vụ 

cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai nhằm khắc phục những tồn tại, 

hạn chế và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 232/TB-UBND, góp phần nâng cao hiệu quả 



công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ 

chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trong năm 2020. 

2. Về điều chỉnh, bổ sung Quyết định 3561/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 

Để giúp cho công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách 

hành chính hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh ngày 

càng thiết thực, hiệu quả; trên cơ sở triển khai xác định Chỉ số cải cách hành 

chính năm 2019, cập nhập những quy định mới của Chính phủ đối với các nội 

dung cải cách như: quy định về vị trí việc làm, về tài chính công, về hiện đại hóa 

hành chính…, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, 

đánh giá những hạn chế, bất cập và có văn bản góp ý đề xuất sửa đổi, bổ sung 

các nội dung của Quyết định 3516/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh, 

theo phụ lục góp ý gửi kèm theo. Nội dung góp ý đề nghị các cơ quan, đơn vị, 

địa phương gửi về Sở Nội vụ trước ngày 31/7/2020 để tổng hợp.  

Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh đề nghị 

các cơ quan, đơn vị, địa phương liên hệ về phòng Cải cách hành chính, Sở Nội 

vụ theo số điện thoại: 02353.833199 và địa chỉ email: 

thaonguyensnv@gmail.com để được hướng dẫn cụ thể. 

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, tổ chức triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- PCT UBND tỉnh Hồ Quang Bửu (b/c); 

- Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, CCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  Trần Anh Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Phụ lục 

Đề cương góp ý điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3561/QĐ-UBND 

(Kèm theo Công văn số:       /SNV-CCHC ngày   tháng 7 năm 2020) 

 

1. Về nội dung các tiêu chí, tiêu chí thành phần 

- Phù hợp, không cần điều chỉnh:    

- Chưa phù hợp, cần điều chỉnh:  

Đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần đề xuất điều chỉnh (sửa đổi, bổ 

sung mới hoặc thay thế) đề nghị nêu rõ: 

- Lý do điều chỉnh. 

- Phương án điều chỉnh  

- Đối với các trường hợp đề xuất sửa đổi, bổ sung cần nêu rõ phương pháp 

định lượng, cách thức đo lường chấm điểm, thang điểm và các tài liệu làm căn 

cứ đánh giá. 

2. Các vấn đề khác cần điều chỉnh:  

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 
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