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BÁO CÁO 

Kết quả tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần  

Chỉ số cải cách hành chính của huyện Tân Uyên năm 2020 
 

 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Lai Châu: Số 29/2019/QĐ-UBND ngày 
19/9/2019 ban hành quy định đánh giá xếp loại kết quả công tác cải cách hành chính 

hàng năm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Ban Quản lý khu kinh tế 
cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai 
Châu; số 44/2020/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 về sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí, 

tiêu chí thành phần tại các phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 29/2019/QĐ-
UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Kế hoạch số 3048/KH-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Lai 

Châu về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 
của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 
Ma Lù Thàng; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh lai Châu. 

Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm xác 

định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020, như sau: 

- Kết quả tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách 

hành chính năm 2020 là 60,87/68 điểm. 

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

- Một số tiêu chí, tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng, UBND 

huyện báo cáo giải trình như sau: 

 1. Tại tiêu chí thành phần 4.1.1. "Tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy thuộc UBND 

huyện theo kế hoạch của UBND tỉnh hoặc các quy định của bộ, ngành, trung ương ": Năm 

2019, UBND huyện Tân Uyên đã ban hành Tờ trình số 851/TTr-UBND ngày 20/9/2019 

trình UBND tỉnh đề nghị thành lập Trung tâm Thể thao, Văn hóa và Truyền thông huyện 

Tân Uyên nhưng đến nay vẫn chưa có quyết định của UBND tỉnh. 

 2. Tại tiêu chí thành phần 4.4." Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các 

nhiệm vụ quản lý nhà nước đã phân cấp cho cấp xã": Năm 2019, UBND huyện đã ban 

hành kế hoạch và quyết định thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra về tài chính, đầu tư công, 

quản lý và sử dụng đất do UBND cấp xã quản lý, theo niên độ kiểm tra, năm 2020 UBND 

huyện không thực hiện kiểm tra các lĩnh vực tài chính, đầu tư công, quản lý và sử dụng đất 

do UBND cấp xã quản lý. 

 Trên đây là Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần 

Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của UBND huyện Tân Uyên./. 
 

Nơi nhận: 
- Hội đồng thẩm định (Sở Nội vụ); 

- TT. Huyện ủy; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; (đăng tải) 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Bùi Huy Phương 
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