
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /BC-UBND 

 

Nghi Xuân, ngày       tháng 11 năm 2021 
 

BÁO CÁO 

Kết quả tự đánh giá, chấm điểm xác định  

Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 

 

                Kính gửi:  

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các Sở: Nội vụ, Khoa học & Công nghệ, Tư pháp,  

 Tài chính, Thông tin & Truyền thông. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 394/KH-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh 

về việc triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2021 tại các sở, ban, 

ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương 

đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Công văn số 2233/SNV-CCHC&VTLT ngày 

12/11/2021 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn triển khai việc tự đánh giá, chấm 

điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021, Uỷ ban nhân dân huyện 

Nghi Xuân 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 2021, với tổng số điểm là:          

80,6/85 điểm tối đa, cụ thể như sau:  

- Lĩnh vực 1: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: 8,17/10,5 điểm 

- Lĩnh vực 2: Cải cách thể chế:  8/8 điểm 

- Lĩnh vực 3: Cải cách thủ tục hành chính: 12,5/12.5 điểm 

- Lĩnh vực 4: Cải cách tổ chức bộ máy:  10/10 điểm 

- Lĩnh vực 5: Cải cách chế độ công vụ: 14,46/14,5 điểm 

- Lĩnh vực 6: Cải cách tài chính công: 9,25/9,5 điểm 

- Lĩnh vực 7: Xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số: 

14,22/16 điểm 

- Lĩnh vực 8: Tác động của Cải cách đến sự phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương: 4/4 điểm. 

(Có bảng tổng hợp kết quả tự chấm điểm kèm theo) 

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

2021, UBND huyện Nghi Xuân báo cáo Sở Nội vụ để tổng hợp theo quy định./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: TC-KH, Tư pháp, VH-TT, 

KT&HT, Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

  

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Bùi Việt Hùng 
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