
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ DU LỊCH 
  

Số:              /SDL-VP 

V/v triển khai xác định Chỉ số cải 

cách hành chính năm 2022. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                             

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày        tháng      năm 2022 

      

Kính gửi: các phòng thuộc Sở. 

             

Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 30/09/2022 của UBND tỉnh 

về việc triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, 

ban, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu; Sở Du lịch đề nghị các phòng thực hiện nội dung sau: 

1. Trên cơ sở Kế hoạch số 2494/KH-SDL ngày 31/12/2021 của Sở Du 

lịch về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước năm 2022; Bảng 

chấm điểm cải cách hành chính năm 2021 (do hiện nay Sở Nội vụ đang tham 

mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Bộ chỉ số CCHC năm 2022); lãnh đạo các 

phòng khẩn trương rà soát công việc, nhiệm vụ được giao để triển khai thực 

hiện, tránh bỏ sót nhiệm vụ.  

(Đính kèm Bảng chấm điểm cải cách hành chính năm 2021) 

Đơn vị thực hiện: các phòng thuộc Sở 

2. Lập Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí 

thành phần Chỉ số CCHC; xây dựng báo cáo tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số 

CCHC năm 2022 của Sở Du lịch gửi Sở Nội vụ theo quy định. Thực hiện giải 

trình các nội dung tự đánh giá, chấm điểm đối với các tiêu chí không có tài liệu 

kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng không có đầy đủ thông tin kiểm chứng 

theo yêu cầu.  

Đơn vị thực hiện: Văn phòng 

3. Chuẩn bị tài liệu kiểm chứng theo quy định; thực hiện công việc xác 

định Chỉ số CCHC, tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC của Sở theo hướng 

dẫn của Sở Nội vụ và cập nhật các báo cáo, tài liệu kiểm chứng lên hệ thống 

phần mềm chấm điểm Chỉ số CCHC đúng thời hạn quy định.  

Đơn vị thực hiện: Văn phòng 

4. Cử công chức đầu mối phụ trách CCHC tham gia tập huấn việc chấm 

điểm Chỉ số CCHC khi có yêu cầu.  

Đơn vị thực hiện: Văn phòng 

5. Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc tổ chức điều tra xã hội học để xác 

định Chỉ số CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương. 
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Đơn vị thực hiện: các phòng thuộc Sở 

6. Thực hiện việc giải trình, bổ sung tài liệu còn thiếu hoặc chưa đúng 

theo yêu cầu của Tổ chấm điểm CCHC. 

Đơn vị thực hiện: Văn phòng 

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tạo 

sự phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các nhiệm vụ về CCHC; nâng cao 

chất lượng tham mưu, trách nhiệm của các phòng thuộc Sở, của cán bộ, công 

chức liên quan đến lĩnh vực CCHC cũng như nâng cao Chỉ số CCHC của Sở 

Du lịch năm 2022; Giám đốc Sở yêu cầu lãnh đạo các phòng phân công cán bộ, 

công chức khẩn trương và nghiêm túc thực hiện các nội dung được giao./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Hàng 
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