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Quáng Tn, ngày 05 tháng 02 näm 2021

QUYET D!NH
V vic ban hành K hoich xác djnh Chi s cal each hành chInh
(PAR INDEX) cüa tinh Quãng Trj nãm 2020
UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR!
Can ct' Lu2t To' chic chInh quyn dja phiwng ngày 19/6/2015;
Can czr Quylt djnh so' 1149/QD-BNVngây 30 tháng 12 nám 2020 cza B
tru&ng Bç N3i vy phé duyt Dé an "Xác djnh Chi so cái cách hành chInh cia
các bç5, ccr quan ngang bç5, Uy ban nhán dan tinh, thành phO trtc thu3c Trung
u'crng ",•
Can ci Quyo't djnh so' 17/QD-BNV ngày 07tháng 01 nám 2021 cla Bç3
trwd'ng Bó N2i vy ban hành Ké hogch trién khai Dê ánxác d/nh C'hi sO cái cách
hành chInh nám 2020 cüa các bó, cc' quan ngang b, Uy ban nhán dan các tinh,
thành phó try'c thu5c trung trctng;
Thyv hWn COng van 5á 383/BNV- CCVC ngày 28tháng 01 nám 2021 cia
Bç5 Nç5i vy ye vic hir&ng dan ty dánh giá, chám diem dé xác dinh Chi sO CCHC
cap tinh,
Theo d nghj cüa Chánh Van phông UBND tinh và cüa Giám do'c Sà Nç5i
vy tgi TO' trinh so 40/SN V-CC'HC-VTLTngày 29/01/2021.
QUYET IMNH:
Diu 1.Ban hành kern theo Quyt djnh nay K hoach xác djnh Chi s cãi
cách hành chInh (PAR INDEX) tinh Quãng Trj näm 2020.
Diu 2. Quyêt djnh nay có hiu hrc k t1r ngày k ban hành.
Chánh Van phông UBND tinh, Giám d& các S&: Ni v, Tu pháp, Tài chInh,
Ké hoch và Dâu tu, Thông tin và Truyên thông, Khoa hçc Cong ngh; Tài nguyen
và Môi tmông; ChU tjch UBND các huyên, thj xã, thành phô và ThU trurng các cci
quan có lien quan chju trách nhim thi hành Quyet djnh nay.!. £
Noi n/i/In:
- Niw diêu 2;
-BN,ivu;
- Th,.rn truc Tinh u;
- ChCx tjch, các PCI UBND tinh;
- Luu: VT, NC,

2
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
TINH QUANG TR!
Dc p - Tir do - Hinh phüc
KE HOACH
cãi cách hành chInh (PAR INDEX)
nh Quãng Trj nãm 2020
jnh so 320/QD-UBNDngày 05 tháng 02 nám 2021
ban n/ian dan tinh Quáng Trj)
I. MUC DICH, YEU CAU
1. Muc dIch
Xác dinh duxc Chi so cãi cách hành chInh närn 2020 (PAR INDEX) cüa
tinh dra trên các linh virc, tiêu chI, tiêu chI thành phân theo dc diem, tInh chat
quán 1 nba nuóc cUa tinh.
2. Yêu cu
- Các Co quan, don vj dixçc giao trách nhim chU trI tham miru giüp UBND
tinh thirc hin Chizcing trInh Cãi each hành chInh nhà nixâc tinh Quãng Trj giai
doan 2011 - 2020 phôi hcp v&i cac cc quan lien quan rà soat chi tiêt và thirc hin
tir dánh giá nghiêm tüc, kjp thi, day dü các ni dung cüa kê hoach.
- To chtrc thrc hin tr dánh giá, châm diem day dU các nhim vii thuc
trách nhirn dam bão chInh xác,trung thirc, khách quan, diing quy djnh.
- Co tài 1iu kiêm chirng, so lieu dn cliirng kern theo day dü; trung hgp
dánh giá, châm diem không có tài Iiu kiêm chirng day dü thI phâi giâi trInh ci
the each dánh giá, tInh diem.
- Xac djnh diroc Chi so cal cách hành chInh phân ánh thirc chat, khách
quan kêt qua cái each hânh chInh cüa tinh näm 2020.
- Nâng cao nhn thüc và trách nhim cüa các cap, các ngành và ngui dan
dôi vth cãi cách hành chInh noi chung và dánh giá két qua cái cách hành chInh
hang närn cüa tinh nói riêng.
II. NQI DUNG
Dánh giá kt qua cal each hành chInh nhà nu'&c tinh Quãng Tr nãm
2020 ye các linh v,rc, UBND tinh giao trách nhiêm cho các Só, ngành:
1.SNivu
- Dánh giá châm diem và cung cap tài lieu kiêm chrng ye ni dung ti phu
hic 1: Cong tác Chi dao diêu hành CCHC; Cái cách To chüc b may hành chInh;
Xây drng và nâng cao chat lircing di ngü can b, cong chirc, viên chirc.
- Dê xuât It nhât 01 sang kiên cüa tinh lien quan dn linh virc dcm vi phii
trách (Giái trInh rO tInh hiu qua ye quy mO áp diing, kinh phi, thi gian...).
2. S& Tir pháp
- Dánh giá châm diem vâ cung cap tài !iu kiêm chtirng ye ni dung tai
ph1 liic 2: Xây dmg và to chüc thirc hin van ban quy phm pháp lut ti tinh;
cung cp sang kiên hoc giái pháp m1i trong cái cách hành chInh thuOc Iinh
vuc don vi phu trách.
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- D xut It nht 01 sang kin cña tinh lien quan dn 11th virc dan vj phii
trách (Giái trinh rO tInh hiu qua ye quy mô áp diing, kinh phi, th&i gian...).
3. Van phông UBND tinh
Chü trI dánh giá châm diem và cung cap tài 1iu kiêm chirng ye ni dung t?i
phii liic 3, gôm:
- Cong tác chi do diêu hành: Thirc hin các thim v11 ducic ChInh phü,
Thu tuóng Chinh phü giao;
- Câi cách Thu tuc hành chinh;
- Hin di hóa hãnh chInh: Ifng diing cong ngh thông tin cüa tinh; Cung
cap dich vii cong trtrc tuyên.
- Dé xuât It nhât 01 sang kiên cüa tinh lien quan den llnh vrc dan vj phii
trách (Giái trInh rô tInh hiu qua ye quy mO áp diing, kinh phi, thôi gian...).
4.SôTàichInh
Dánh giá châm diem và cung cap tãi 1iu kiêm chirng ye ni dung tai phii
liic 4, gOm:
- Cái each Tài chinh công;
- Tác dng cüa cái cách hành chinh den ngui dan, tO chirc và các chi tiêu
phát triên kinh te xä hti cüa tinh: T' l dóng gop vào thu ngân sách tinh cüa khu
vçrc doanh nghip; Thrc hin thu ngân sách hang näm cüa tinE theo Kê ho?ch
dixqc ChInh phü giao.
- Kêt qua phân cap quán l' ngân sách nhà nuâc dê dánh giá châm diem ni
dung: Th?c hin phân cap quãn l).
- D xut It nht 01 sang kin cüa tinh lien quan dn 11th virc dan vj phi
trách (Giâi trInh rO tinh hiu qua ye quy mô áp diing, kinh phi, thi gian...).
5. Si Thông tin và Truyn thông
Dánh giá châm diem vâ cung cap tài 1iu kiêm chirng ye nôi dung t?i phii
1iic 5, gOm:
- Cong tác Chi dao diêu hành CCHC:Công tác tuyên truyên CCHC.
- Hin di hóa hành chInh: lfng diing cong ngh thông tin cüa tinh (Triên
khai Kiên trüc ChInh quyên din tCr cüa tinh và Triên khai nên tang tIch hp.
Chia sé dt 1iu cap tinh); Thirc hin tiep nhn ho sa, trã kêt qua giãi quyet
TIETHC qua djch yu bxu chInh cOng Ich (BCCI).
- D xuât It nhât 01 sang kiên cüa tinh lien quan den 11th virc dan vj phii
trách (Giãi trInh rO tinh hiu qua ye quy mô áp dimg, kinh phi, thai gian...).
6. So' Khoa h9c Cong ngh
- Dánh giá châm diem yã cung cap tài 1iu kiêm chimg ye ni dung tai phi
liic 6: Hin di hóa barth chInh (Ap diing H thông quán 1 chat hicng ISO 9001
theo quydjnh).
- D xuât It nhât 01 sang kiên cüa tinh lien quan den 11th virc dan vj phii
trách (Giãi trInh rO tInh hiu qua ye quy mô áp diing, kinh phi, thai gian...).
7. SO' K hoach vã Du tir
Dánb giá châm diem vâ cung cap tãi lieu kiêm ching ye ni dung ti phi
1ic 7, gOm:
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- Tác dng cüa câi cách hành chInh ctn ngui dan, t chrc và các chi tiêu
phát triên kinh té xâ hi cüa tinh: Müc d thu hut dâu tu cüa tinh; Mirc d phát
triên doanh nghip cüa tinh; T 1 tang tong san phâm trên dja bàn (GRDP);
Müc d thirc hin các chi tiêu phát triên KT-XH do HDND tinh giao.
- Kêt qua phân cap thirc hin quyên, nghIa vçi cüa chü sâ hUu nhà nixâc dOi
vâi doanh nghip Nhà ntxc và phân von Nba nuâc dâu ti.r vào doanh nghip;
phân cap thirc hin Quãn 1 dâu tu dé dánh giá chârn diem ni dung thrc hin
phân cap quãn 12.
- Dé xuât It nhât 01 sang kiên cüa tinh lien quan den 1mb vrc dan vj phii
trách (Giãi trInh rô tInh hiu qua ye quy mO áp diing, kinh phi, thai gian...).
8. S& Tài nguyen và MOi trtrông
Dánh giá châm diem và cung cap tài 1iu kiêm chirng ye ni dung tai phii
hic8,gôrn:
- Kêt qua phân cap Quãn 1 dat dai dê dánh giá châm diem ni dung: Thirc
hin phân cap quãn 1'.
- Dê xuât It nhât 01 sang kiên cüa tinh lien quan den linh vlrrc dan vj ph
trách (Giãi trInh rô tInh hiu qua ye quy mô áp diing, kinh phi, thi gian...).
III. THM GIAN THI'C HIN
1. Các Sâ tiên hành tir dánh giá, châm diem, hoàn thành báo cáo châm
diem các tiêu chI, tiêu chI thành phân theo linh virc cüa S&, ngành duçc phân
cOng chm nhât den hêt ngày 18 tháng 02 näm 2021.
2. Sâ Ni vi tong hgp kêt qua va hoàn thành báo cáo châm diem chi so cài
each hành chInh nàm 2020 cüa tinh trInh UBND tinh phê duyt chm nhât là
ngày 23 tháng 02 nãm 2021.
3. Trên co so báo cáo dã phé duyt, SO Ni vi tiên hãnh nhp dft 1iu kêt
qua tir dánh giá, chârn diem và các tâi lieu kiêm chOng, ni dung giãi trInh vào
phãn mém quãn 1 cham diem Chi so CCHC; Rà soát kêt qua tir dánh giá, châm
diem cuôi cüng cüa tat ca các co quan, danvj và gi:ri kêt qua tr dánh giá, châm
diem tOi B Ni vii qua phân mêm chm nhât là ngày 26 tháng 02 näm 2021.
IV. TO CHC THVC HIN
1. Van phông UBND tinh và các Sr dtrçrc giao nhim vti giáp UBND
tinh tiy dánh giá, chm diem
- TO chc triên khai vic tir dánh giá, châm diem theo các mu biêu; thu
thp và cung cap day dü các tài 1iu kiêm thOng, các so 1iu dan chIrng, minh
h9a vic tir dánh giá, châm diem dôi vOi cac lieu chi, tiêu chi thành phân thuc
ngành, lmnb virc ca quan phii trách.
- DOi vOi mt so tieu chI, lieu chI thành phân có lien quan den nhiêu ca
quan, don vj yêu câu các Ca quan, don vj phãi có sr phOi h?p chtt chë dê dam
báo hoàn thành tot nhim vii duqc phân cong.
- Báo cáo bang van ban két qua vic tr dánh giá, châm diem 'theo Phy lyc
dInh kern,), kern theo sO 1iu, tài 1iu kiêm thOng gCri ye SO Ni vii theo dñng
th&i gian quy djnh.
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2.S?rNivi
- Co trách nhim don dOc, huóng din vic dánh giá, ti1 châm diem dê xác
djnh chi so cãi each hành chInh tinh Quãng Trj nãm 2020 cüa các cor quan, dan
vj diicic giao nhim viii, dê nghj phôi hçp trong Kê hoach nay.
- Chü trI, phôi hçp vâi cáo cor quan lien quan tong hçp kêt qua tr dánh giá,
châm diem các tieu chI, tiêu chI thành phân, báo cáo UBND tirih xem xét, quyêt
dinh (chçim nhât ngày 23/02/2021); Thrc hin vic nhp kêt qua tir dánh giá,
châm diem cüa cáo co quan, don vjváo phân mêm, bâo dam tài 1iu kiêm chrng
vá thông tin giái trInh dôi vâi trng tiêu chi, tiêu chI thành phân phái trüng khp
vi ni dung tai báo cáo dã duqc UBND tinh dä phé duytvà gri két qua tir dánh
giá, chârn diem tâi B Ni vç qua phân mém chm nht là ngày 26/02/2021.
Yêu câu Thu trithng các co quan, don vj to chüc thrc hin day dü và
nghiêrn tue Ké hoch nay. Trong qua trInh thirc hin, nêu có khó khän, vithng
mac dê nghj báo cáo, phán ánh ye UBND tinh (qua Sâ Ni vu) dê kjp thii xem
xét, giãi quyêt./.

