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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH VĨNH PHÚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 2757/QĐ-UBND 

 

          Vĩnh Phúc, ngày 18  tháng  10  năm 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính  

các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc. 

 
  

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 5 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; 

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan 

nhà nước ở địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 4361/QĐ-BNV ngày 28/12/2016 của Bộ Nội vụ phê 

duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”; 

Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 19/7/2014 của HĐND tỉnh về thông 

qua Chương trình cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012-2020; 

Căn cứ Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng  Phần mềm ứng dụng cho Bộ 

phận một cửa tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 460/TTr-SNV ngày 

03/10/2017 về việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị tỉnh 

Vĩnh Phúc,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị tỉnh 

Vĩnh Phúc nhằm theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 

hàng năm đối với 04 nhóm cơ quan trên địa bàn tỉnh như sau: 

1, Nhóm 1: Gồm 7 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: Hải quan tỉnh, 

Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh, Kho bạc tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng nhà 

nước tỉnh, Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (Phụ lục 1). 

2, Nhóm 2: Gồm 20 cơ quan chuyên môn và tương tương thuộc UBND tỉnh  

(Phụ lục 2). 

3, Nhóm 3: Gồm 9 UBND các huyện, thành phố, thị xã (Phụ lục 3). 

4, Nhóm 4: Gồm 137 UBND xã, phường, thị trấn (Phụ lục 4). 

Điều 2. Thẩm quyền, thời gian công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành 

chính và trách nhiệm các cơ quan, đơn vị: 

1. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách 

hành chính  đối với các cơ quan thuộc nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3, tại Điều 1 quyết 

định này; 
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 Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã quyết định công bố kết quả xác 

định Chỉ số cải cách hành chính đối với nhóm 4, tại Điều 1 quyết định này. 

2. Việc công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hàng năm và vào quý I năm liền kề của năm xác 

định Chỉ số cải cách hành chính. 

3. Giao Giám đốc Sở Nội vụ 

a, Tham mưu, giúp UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thẩm định cấp 

tỉnh và Tổ công tác giúp việc Hội đồng tiến hành xác định Chỉ số cải cách hành chính 

theo định kỳ hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị tại khoản 1,2,3 Điều 1 quyết định 

này; 

b, Đề xuất UBND tỉnh tổ chức công bố Chỉ số cải cách hành chính hàng năm 

của các cơ quan, đơn vị quy định tại khoản 1,2,3 Điều 1 Quyết định này. Tổ chức bồi 

dưỡng, tập huấn đối với các thành viên Tổ công tác giúp việc và công chức, viên chức 

thực hiện nhiệm vụ xác định chỉ số cải cách hành chính; Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra việc thực hiện Chỉ số đánh giá chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh, giúp Hội đồng thẩm định tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ 

Nội vụ theo quy định. 

4. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã 

 a, Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định cấp huyện và Tổ công tác giúp 

việc Hội đồng để đánh giá, công bố xác định Chỉ số cải cách hành chính theo định kỳ 

hàng năm đối với nhóm 4, tại Điều 1 quyết định này;  

 b, Chủ động bố trí kinh phí thực hiện việc xác định Chỉ số cải cách hành 

chính từ nguồn ngân sách địa phương, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và hoàn thành tốt 

các nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn. 

5. Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan 

liên quan thẩm định dự toán kinh phí thực hiện xác định Chỉ số cải cách hành chính 

các cơ quan, đơn vị tại khoản 1,2,3 Điều 1 Quyết định này trình UBND tỉnh xem xét, 

quyết định.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

2260/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Chỉ số cải cách 

hành chính tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên 

địa bàn tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị 

xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn 

cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận:                          
- Bộ Nội vụ (Vụ CCHC);       

- TTTU, TTHĐND tỉnh;     (Báo cáo)          

- CPCT, CPVP UBND tỉnh; 

- Báo VP, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh; 

- Các Ban đảng; 

- MTTQ tỉnh; 

- Huyện, thành, thị ủy; 

- Như Điều 3; 

- Lưu VT, TH1, SNV. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã Ký) 

 

Lê Duy Thành 
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