
 

 

  UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
             

   Số:            /KH-SGDĐT                 Hải Phòng, ngày        tháng 5 năm 2022 

   
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai đánh giá xác định Chỉ số Cải cách hành chính  

năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

Thực hiện Quyết định số 3818/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước thành 

phố Hải Phòng năm 2022; Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 28/4/2022 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về việc triển khai đánh giá xác định Chỉ số Cải cách hành 

chính năm 2022 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện; Kế hoạch 

số 3047/KH-SGDĐT ngày 31/12/2021 về thực hiện công tác cải cách hành chính 

nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng 

kế hoạch triển khai đánh giá xác định Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) năm 

2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG 

1. Mục đích: 

- Xác định kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo. 

- Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm chủ trì, phối hợp cho các đơn vị, cá nhân 

triển khai đánh giá xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2022 

của Sở Giáo dục và Đào tạo được thực hiện đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến 

độ công việc. 

2. Yêu cầu: 

- Đánh giá toàn diện, thực chất và chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ cải 

cách hành chính năm 2022 của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Tổ chức đo lường sự hài lòng của người dân theo đảm bảo khách quan, phù 

hợp với điều kiện thực tế, tạo điều kiện để công dân, tổ chức tham gia đánh giá 

việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan Sở Giáo dục và Đào 

tạo. 

- Công bố sớm kết quả đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở 

Giáo dục và Đào tạo để kịp thời xem xét thi đua, khen thưởng và đề xuất các giải 

pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, đề ra phương hướng nâng cao hiệu 

quả công tác cải cách hành chính trong năm 2023. 
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3. Đối tượng: 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Trưởng các phòng cơ quan Sở; 

- Các thành viên Tổ cải cách hành chính Sở. 

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN  

STT Nhiệm vụ Chủ trì Phối hợp Hoàn 

thành 

Sản phẩm 

1 Phối hợp với Sở Nội vụ tham 

gia sửa đổi và ban hành Bộ Chỉ                         

số cải cách hành chính của thành 

phố cho các năm tiếp theo. 

Văn 

phòng Sở 

Các phòng 

cơ quan Sở 

Tháng 

07/2022 

Quyết định 

của UBND 

thành phố 

ban hành 

Bộ Chỉ số 

2 Tham gia tập huấn Phần mềm 

đánh giá xác định Chỉ số CCHC 

năm 2022 của các sở, ban, 

ngành, UBND quận, huyện. 

Văn 

phòng Sở 

Các phòng: 

Tổ chức cán 

bộ, Kế 

hoạch - Tài 

chính; 

Thanh tra 

Sở; GDTX-

CN&ĐH 

Tháng 

9/2022 

Theo 

Thông báo 

của Sở Nội 

vụ tổ chức 

3 Phối hợp các cơ quan liên quan 

thực hiện đo lường sự hài lòng 

của người dân, tổ chức đối với 

sự phục vụ của các cơ quan 

hành chính nhà nước thành phố 

năm 2022. 

Văn 

phòng Sở 

Các phòng 

cơ quan Sở 

Cả năm 

2022 

Kế hoạch 

của UBND 

thành phố; 

Kết quả đo 

lường sự 

hài lòng 

4 Tự đánh giá chấm điểm Chỉ số 

cải cách hành chính của Sở 

GD&ĐT năm 2022.  

Các 

phòng: 

Văn 

phòng Sở, 

Tổ chức 

cán bộ, 

Kế hoạch 

- Tài 

chính; 

Thanh tra 

Sở; 

GDTX-

CN&ĐH; 

các thành 

viên Tổ 

CCHC 

Các phòng 

cơ quan Sở, 

thành viên 

Tổ CCHC 

Tháng 

01/2023 

Báo cáo tự 

đánh giá 

của các 

phòng Sở; 

Tài liệu 

kiểm 

chứng 
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5 Thẩm định Chỉ số CCHC năm 

2022 của Sở GD&ĐT. 

Hội đồng 

thẩm định 

thành phố 

Các phòng: 

Văn phòng 

Sở; Tổ chức 

cán bộ, Kế 

hoạch - Tài 

chính; 

Thanh tra 

Sở; GDTX-

CN&ĐH; 

các thành 

viên Tổ 

CCHC 

Tháng 

01/2023 

Báo cáo 

thẩm định  

6 Tham gia họp Hội đồng thẩm 

định Chỉ số cải cách hành chính 

của thành phố để thông qua kết 

quả đánh giá.  

Các 

phòng: 

Văn 

phòng Sở, 

Tổ chức 

cán bộ, 

Kế hoạch 

- Tài 

chính; 

Thanh tra 

Sở; 

GDTX-

CN&ĐH;  

Các phòng 

cơ quan Sở; 

các thành 

viên Tổ 

CCHC 

Tháng 

01/2023 

Hội nghị 

thành phố 

tổ chức 

7 Tham gia phê duyệt và công bố 

Chỉ số CCHC, Chỉ số Hài lòng 

đối với sự phục vụ hành chính 

năm 2022 của các sở, ban, 

ngành, UBND quận, huyện; 

phân loại đánh giá trách nhiệm 

người đứng đầu các sở, ban, 

ngành, UBND quận, huyện 

trong thực hiện CCHC năm 

2022. 

Các 

phòng: 

Văn 

phòng Sở, 

Tổ chức 

cán bộ, 

Kế hoạch 

- Tài 

chính; 

Thanh tra 

Sở; 

GDTX-

CN&ĐH   

Các phòng 

cơ quan Sở; 

các thành 

viên Tổ 

CCHC 

Quý I/2023 Quyết 

định/ Hội 

nghị do 

thành phố 

tổ chức 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở 

- Chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức 

triển khai thực hiện Kế hoạch này; kịp thời báo cáo đề xuất về Hội đồng thẩm định, 

Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền khi có 

vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch. 
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- Chủ trì, phối hợp với các phòng cơ quan Sở và các đơn vị liên quan tham 

gia ý kiến sửa đổi và ban hành Bộ Chỉ số phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành 

chính năm 2022 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện. 

- Chủ trì phối hợp với các phòng cơ quan Sở thực hiện việc đo lường sự hài 

lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà 

nước thành phố năm 2022. 

- Chịu trách nhiệm tham gia kết quả tự đánh giá chấm điểm và cung cấp tài 

liệu kiểm chứng đối với các lĩnh vực được phân công phụ trách đảm bảo đúng tiến 

độ, khách quan và chính xác. 

- Phối hợp với các phòng cơ quan Sở căn cứ các quy định được giao tổng 

hợp kết quả thẩm định chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đối lĩnh vực tiêu chí, 

phân công nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận, đảm bảo đúng tiến độ, chính xác và 

cung cấp đầy đủ, tổng hợp tài liệu kiểm chứng gửi đính kèm trên Phần mềm đánh 

giá xác định Chỉ số CCHC năm 2022 gửi về Sở Nội để tổng hợp, báo cáo Hội đồng 

thẩm định Chỉ số cải cách hành chính của thành phố theo quy định. 

  2. Phòng Tổ chức cán bộ: 

- Chịu trách nhiệm tham gia kết quả tự đánh giá chấm điểm và cung cấp tài 

liệu kiểm chứng đối với các lĩnh vực được giao phụ trách đảm bảo đúng thời gian, 

tiến độ, khách quan và chính xác. 

- Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện cung cấp tài liệu kiểm chứng thuộc 

lĩnh vực để đính kèm trên Phần mềm đánh giá chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2022 

của thành phố; phối hợp thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối 

với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố năm 2022; tham 

gia tập huấn Phần mềm đánh giá xác định Chỉ số CCHC năm 2022 do thành phố tổ 

chức. 

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính: 

- Chịu trách nhiệm tham gia kết quả tự đánh giá chấm điểm và cung cấp tài 

liệu kiểm chứng đối với các lĩnh vực được giao phụ trách đảm bảo đúng tiến độ, 

khách quan và chính xác. 

- Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện cung cấp tài liệu kiểm chứng thuộc 

lĩnh vực để đính kèm trên Phần mềm đánh giá chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2022 

của thành phố; phối hợp thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối 

với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố năm 2022; tham 

gia tập huấn Phần mềm đánh giá xác định Chỉ số CCHC năm 2022 do thành phố tổ 

chức. 
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4. Thanh tra Sở: 

- Chịu trách nhiệm tham gia kết quả tự đánh giá chấm điểm và cung cấp tài 

liệu kiểm chứng đối với các lĩnh vực được giao phụ trách đảm bảo đúng tiến độ, 

khách quan và chính xác. 

- Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện cung cấp tài liệu kiểm chứng thuộc 

lĩnh vực để đính kèm trên Phần mềm đánh giá chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2022 

của thành phố; phối hợp thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối 

với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố năm 2022; tham 

gia tập huấn Phần mềm đánh giá xác định Chỉ số CCHC năm 2022 do thành phố tổ 

chức. 

5. Các phòng cơ quan Sở 

Phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện đo lường sự hài lòng của người 

dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố 

năm 2022.  

 Trên đây là Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 

2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo; yêu cầu các phòng cơ quan Sở nghiêm túc triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ theo Kế hoạch 

đã xác định.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị báo cáo 

Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Sở để tổng hợp) xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND thành phố (để báo cáo);  

- Sở Nội vụ;     

- Ban Giám đốc Sở; 

- Trưởng phòng Sở; 

- Thành viên Tổ CCHC Sở;      

- Cổng thông tin điện tử;                 

- Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Quốc Hiệu 
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