
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CẨM XUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /UBND-NV 

         

 Cẩm Xuyên, ngày       tháng 5 năm 2022 
V/v cập nhật, đánh giá phần mềm 

Hỗ trợ theo dõi, đánh giá CCHC 

 

 

 

             Kính gửi: Sở Nội vụ. 
 

Thực hiện Công văn số 747/SNV-CCHC&VTLT ngày 22 tháng 4 năm 2022 

của Sở Nội vụ về việc cập nhật, đánh giá phần mềm Hỗ trợ theo dõi, đánh giá Cải 

cách hành chính. Sau khi hoàn thành việc tự cập nhật dữ liệu trên phần mềm Cải cách 

hành chính, UBND huyện Cẩm Xuyên có ý kiến đánh giá như sau:  

1. Tính năng ưu việt của phần mềm 

- Trích xuất kết quả thuộc lĩnh vực cải cách công vụ và tác động của cải cách 

đến sự phát triển của xã hội đã đầy đủ so với các công thức cập nhật trên phần mềm. 

- Điểm tổng của các tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc lĩnh vực Cải cách công 

vụ và tác động của cải cách đến sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trên phần 

mềm đã đúng và đầy đủ theo Bộ chỉ số 3396/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của 

UBND tỉnh. 

- Tốc độ kết nối nhanh, cập nhật dữ liệu vào của phần mềm và lưu trữ dữ liệu 

an toàn, độ tin cậy cao. 

- Tính năng đính kèm file dữ liệu và dung lượng cho phép dễ sử dụng, tiện ích. 

- Việc kết xuất dữ liệu Excel nhanh và định dạng font chữ, biểu mẫu kết xuất 

cấu trúc dễ hiểu. 

2. Đề xuất một số giải pháp 

- Tiếp tục triển khai áp dụng phần mềm này và tiến hành nâng cấp để khắc 

phục các tồn tại, hạn chế của phần mềm, nâng cấp thường xuyên để tích hợp thêm 

những tính năng cải tiến, khắc phục các lỗi phần mềm. 

- Xây dựng phần mềm ưu việt đảm bảo đầy đủ các tính năng, phục vụ hiệu quả 

công tác thẩm định chỉ số CCHC hàng năm từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh. 

Trên đây là một số ý kiến đánh giá phần mềm Hỗ trợ theo dõi, đánh giá Cải 

cách hành chính, UBND huyện Cẩm Xuyên báo cáo Sở Nội vụ biết, tổng hợp./.  
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch; các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV; 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Phạm Hoàng Anh 
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