
Bộ NỘI VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số*o$$/QĐ-BNV Hà N^’ nêày ^ thênê 12 nằm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ sổ cải cách hành chính của các bộ, cơ quan 

, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”

Bộ TRƯỞNG Bộ NỘI vụ

r Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 04 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Nội vụ;

Căn cứ Nghị quyết sổ 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính 
phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 
2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định sổ 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 
2016 - 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các 
bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” 
(sau đây gọi tắt tiếng Việt là Chỉ số CCHC, tiếng Anh là PAR INDEX), với các 
nội dung chính sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, PHẠM VI VÀ ĐÓI TƯỢNG
1. Muc tiêu
a) Mục tiêu chung:
Xác định Chỉ số CCHC để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách 

quan và công bằng kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm của các bộ, 
cơ quan ngang bộ (sau đây gọi tắt là bộ), ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh) trong quá trình triển khai thực hiện 
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 -  2020.

b) Mục tiêu cụ thể:
- Xây dựng được Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp bộ, cấp tỉnh theo 

đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của các bộ, các tỉnh.
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- Xác định được thang điểm, phương pháp đánh giá cho các tiêu chí, tiêu 
chí thành phần, từ đó xác định được Chỉ sổ CCHC của từng bộ, từng tỉnh.

- Xây dựng được bộ câu hỏi điều tra xã hội học theo từng nhóm đối tượng 
điều tra, khảo sát.

- Hàng năm tổ chức triển khai xác định, công bố Chỉ số CCHC của các 
bộ, các tỉnh.

2. Yêu cầu
a) Chỉ số CCHC phải bám sát nội dung Chương trình tổng thể cải cách 

hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Kế hoạch cải cách hành chính nhà 
nước giai đoạn 2016 - 2020.

b) Chỉ số CCHC phải bảo đảm tính khả thi, phù họp với đặc điểm, điều 
kiện thực tế của các bộ, các tỉnh và đánh giá thực chất, khách quan kết quả triển 
khai cải cách hành chính hàng năm của các bộ, các tỉnh.

c) Tăng cường sự tham gia đánh giá của cá nhân, tổ chức đối với quá trình 
triển khai cải cách hành chính của các bộ, các tỉnh.

d) Hình thành được hệ thống theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất trong 
hệ thống cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương tới địa phương.

3. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh:
Công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng 

năm của các bộ, các tỉnh.
b) Đối tượng áp dụng:
Các bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng 

Chính phủ), Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
II. NỘI DUNG CHỈ SỎ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Chỉ số CCHC cấp bộ
a) Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp bộ:
Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp bộ được cấu trúc thành 7 lĩnh vực 

đánh giá, 37 tiêu chí và 79 tiêu chí thành phần, cụ thể là:
+ Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: 6 tiêu chí và 6 tiêu chí 

thành phần;
+ Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của bộ: 6 tiêu chí và 12 tiêu chí thành phần;
+ Cải cách thủ tục hành chính: 5 tiêu chí và 13 tiêu chí thành phần;
+ Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 4 tiêu chí và 10 tiêu chí thành

phần;
+ Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức: 8 tiêu
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chí và 13 tiêu chí thành phần;
+ Cải cách tài chính công: 3 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần;
+ Hiện đại hoá hành chính: 5 tiêu chí và 19 tiêu chí thành phần;
Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp bộ được nêu chi tiết tại Bảng 1 

(kèm theo Quyết định này).
b) Thang điểm đánh giá:
- Thang điểm đánh giá của Chỉ số CCHC là 100.
- Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 36.5/100ề
Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí, tiêu chí 

thành phần tại Bảng 1.
c) Phương pháp đánh giá:
- Tự đánh giá của các bộ:
+ Các bộ tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải 

cách hành chính của bộ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo các tiêu chí, tiêu 
chí thành phần được quy định trong Chỉ số CCHC cấp bộ và hướng dẫn của Bộ 
Nội vụ. Điểm các bộ tự đánh giá được thể hiện tại cột “Tự đánh giá” của Bảng 
1;

+ Điểm tự đánh giá của các bộ được Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan liên quan thẩm định để xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh nếu cần 
thiết. Kết quả điểm do Bộ Nội vụ quyết định được thể hiện tại cột “BNV đánh 
giá” của Bảng 1.

- Đánh giá thông qua điều tra xã hội học:
+ Các tiêu chí, tiêu chí thành phần đánh giá qua điều tra xã hội học được 

thể hiện tại cột “Ghi chú” của Bảng 1. Việc điều tra xã hội học được tiến hành 
để lấy ý kiến đánh giá của các nhóm đối tượng khác nhau, do Bộ Nội vụ quy 
định;

+ Bộ câu hỏi điều tra xã hội học được xây dựng với số lượng, nội dung 
câu hỏi tương ứng với các tiêu chí của Chỉ số CCHC cấp bộ;

+ Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học được thể hiện tại cột “Điều tra 
XHH” của Bảng 1.

d) Tính toán, xác định Chỉ số CCHC cấp bộ:
- Tổng hợp điểm đánh giá qua điều tra xã hội học và điểm Bộ Nội vụ 

đánh giá được thể hiện tại cột “Điểm đạt được”.
- Chỉ số CCHC được xác định bằng tỉ lệ phần trăm (%) giữa tổng điểm 

đạt được và tổng điểm tối đa (100 điểm). Chỉ số CCHC của bộ được thể hiện ở 
dòng cuối cùng của Bảng 1.

- Các chỉ số thành phần theo lĩnh vực, tiêu chí, được xác định bằng tỷ lệ 
phần trăm (%) giữa điểm đạt được và điểm tối đa của từng lĩnh vực, tiêu chí.
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2. Chỉ số CCHC cấp tỉnh
a) Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh:
Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh được cấu trúc thành 8 lĩnh vực 

đánh giá, 38 tiêu chí, 81 tiêu chí thành phần, cụ thể là:
+ Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: 6 tiêu chí và 6 tiêu chí 

thành phần;
+ Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh: 4 

tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần;
+ Cải cách thủ tục hành chính: 5 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần;
+ Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 4 tiêu chí và 10 tiêu chí thành

phần;
+ Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: 

9 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần;
+ Cải cách tài chính công: 3 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần;
+ Hiện đại hoá hành chính: 5 tiêu chí và 18 tiêu chí thành phần;
+ Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế xã hội 

của tỉnh: 2 tiêu chí, 3 tiêu chí thành phần;
Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh được nêu chi tiết tại Bảng 2 

(kèm theo Quyết định này).
b) Thang điểm đánh giá:
- Thang điểm đánh giá là 100.
- Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 34,5/100.
Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí, tiêu chí 

thành phần tại Bảng 2.
c) Phương pháp đánh giá:
- Tự đánh giá của các tỉnh:
+ Các tỉnh tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ 

cải cách hành chính của tỉnh và các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo các tiêu chí, 
tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số CCHC cấp tỉnh và hướng dẫn 
của Bộ Nội vụ. Điểm các tỉnh tự đánh giá được thể hiện tại cột “Tự đánh giá” 
của Bảng 2;

+ Điểm tự đánh giá của các tỉnh được Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan liên quan thẩm định để xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh nếu cần 
thiết. Kết quả điểm do Bộ Nội vụ quyết định được thể hiện tại cột “BNV đánh 
giá” của Bảng 2.

- Đánh giá thông qua điều tra xã hội học:
+ Các tiêu chí, tiêu chí thành phần đánh giá qua điều tra xã hội học được

4



thể hiện tại cột “Ghi chú” của Bảng 2ệ Việc điều tra xã hội học được tiến hành 
để lấy ý kiến đánh giá của các nhóm đối tượng khác nhau, do Bộ Nội vụ quy 
định.

+ Bộ câu hỏi điều tra xã hội học được xây dựng với số lượng, nội dung 
câu hỏi tương ứng với các tiêu chí của Chỉ số CCHC cấp tỉnh;

+ Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học được thể hiện tại cột “Điều tra 
XHH” của Bảng 2.

d) Tính toán, xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh:
- Tổng họp điểm đánh giá qua điều tra xã hội học và điểm Bộ Nội vụ 

đánh giá, được thể hiện tại cột “Điểm đạt được”.
- Chỉ số CCHC được xác định bằng tỉ lệ phần trăm (%) giữa tổng điểm 

đạt được và tổng điểm tối đa (100 điểm). Chỉ số CCHC của tỉnh được thể hiện ở 
dòng cuối cùng của Bảng 2.

- Chỉ số thành phần theo lĩnh vực, tiêu chí được xác định bằng tỉ lệ phần 
trăm (%) giữa điểm đạt được và điểm tối đa của từng lĩnh vực, tiêu chí.

III. GIẢI PHÁP
1. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo điều hành của các 

ngành, các cấp đối vói việc xác định Chỉ số CCHC
- Chỉ đạo việc thực hiện các nội dung cải cách hành chính một cách 

nghiêm túc, có hiệu quả theo kế hoạch cải cách hành chính hàng năm.
- Chỉ đạo việc thực hiện công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính 

một cách thường xuyên, liên tục, bảo đảm trung thực, khách quan trong việc 
tổng hợp, thống kê, đánh giá, báo cáo các kết quả cải cách hành chính.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Chỉ số CCHC
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục tiêu, nội dung, kết quả Chỉ số 

CCHC hàng năm dưới nhiều hình thức khác nhau (hội nghị, hội thảo, tuyên 
truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng...) nhằm nâng cao tinh thần 
trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và tăng cường sự tham gia, phối 
họp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quá trình theo dõi, đánh giá kết 
quả triển khai cải cách hành chính hàng năm của các bộ, các tỉnh.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá cải cách 
hành chính tại các cơ  quan , đơn vị hành chính

- Các bộ, các tỉnh: Phân công nhiệm vụ cho công chức thực hiện cải cách 
hành chính triển khai công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính của bộ, 
tỉnh một cách thường xuyên, liên tục. Tổng hợp, đánh giá một cách khách quan, 
trung thực kết quả cải cách hành chính đạt được hàng năm theo các tiêu chí, tiêu 
chí thành phần quy định trong Chỉ số CCHC.

- Các bộ chủ trì các nội dung cải cách hành chính theo phân công tại Nghị 
quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 225/QĐ-TTg của Thủ tướng
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Chính phủ tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả triển khai cải cách hành chính 
đối với lĩnh vực được giao phụ trách, để hàng năm phối hợp với Bộ Nội vụ và 
các bộ, cơ quan liên quan trong việc thẩm định, đánh giá kết quả triển khai cải 
cách hành chính của các bộ, các tỉnh.

4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm kinh phí cho 
công tác xác định Chỉ số CCHC

- Xây dựng phần mềm đánh giá chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC một 
cách chính xác, khách quan. Xây dựng cơ sở dữ liệu về Chỉ số CCHC để bảo 
đảm tính hệ thống trong công tác theo dõi, đánh giá của các cơ quan hành chính. 
Nghiên cứu các hình thức tổ chức điều tra xã hội học một cách phù họp, trong 
đó có hình thức điều tra trực tuyến để lấy ý kiến người dân, tổ chức về kết quả 
cải cách hành chính của các bộ, các tỉnh.

- Bố trí đủ kinh phí cho việc thực hiện xác định Chỉ số CCHC hàng năm.
IV. TÔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm thực hiện
a) Bộ Nội vụ:
- Vụ Cải cách hành chính:
+ Xây dựng trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn các 

bộ, các tỉnh triển khai việc xác định Chỉ số CCHC trong phạm vi trách nhiệm 
của bộ, tỉnh;

+ Hàng năm xây dựng kế hoạch kèm theo dự toán kinh phí triển khai xác 
định Chỉ số CCHC, chủ trì tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

+ Tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ cải 
cách hành chính của các bộ, các tỉnh về công tác theo dõi, đánh giá và xác định 
Chỉ số CCHC;

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền về Chỉ 
số CCHC trong kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính hàng năm;

+ Theo dõi, đôn đốc các bộ, các tỉnh triển khai kế hoạch xác định Chỉ số 
CCHC;

+ Nghiên cứu, xác định đối tượng điều tra xã hội học và xây dựng bộ câu 
hỏi điều tra xã hội học phù họp với từng nhóm đối tượng; xác định quy mô mâu 
điều tra xã hội học;

+ Xác định phương thức tổ chức điều tra xã hội học phù hợp với điều kiện 
thực tế; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan triên khai thực hiện 
điều tra xã hội học phục vụ cho việc xác định Chỉ số CCHC hàng năm của các 
bộ, các tỉnh;

+ Tổng họp, xử lý số liệu để xác định Chỉ số CCHC và xây dựng báo cáo 
kết quả Chỉ số CCHC;

+ Trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định
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Chỉ số CCHC hàng năm của các bộ, các tỉnh;
+ Chủ trì, phối họp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố Chỉ số 

CCHC hàng năm;
+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát nội dung Chỉ số 

CCHC để trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp 
với điều kiện thực tế.

+ Chủ trì, phối họp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng Bộ 
tiêu chí đánh giá kết gtUỉỊcải cách hành chính hàng năm của Văn phòng Chính 
phủ và Bộ Công V

- Vụ Kế hoạch/ Tài chính:'■
, ị Ịĩ

Phối hợp ' với Vụ Cải cách hành chính lập dự toán kinh phí triển khai xác 
định Chỉ số CCMC để tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hàng năm của Bộ 
Nội vụ và gửi Bộ Tài chính theo quy định.

- Các đơn vị khác'thuộc Bộ:
Theo chức năng của đơn vị, phối hợp với Vụ Cải cách hành chính thực 

hiện các nhiệm vụ trong triển khai xác định Chỉ số CCHC hàng năm.
b) Các bộ, các tỉnh:
- Bổ trí đủ kinh phí, nhân lực để triển khai việc xác định Chỉ số CCHC 

trong phạm vi trách nhiệm của bộ, tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.
- Tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo tự chấm điểm xác định Chỉ số 

CCHC của bộ, tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.
- Phối hợp với Bộ Nội vụ trong việc tổ chức điều tra xã hội học để xác 

định Chỉ số CCHC của bộ, tinh.ễ
- Các bộ, cơ quan ngang bộ: Tài chính; Tư pháp; Thông tin và Truyền 

thông; Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng Chính phủ 
phổi hợp với Bộ Nội vụ trong việc theo dõi, đánh giá cải cách hành chính đối 
với từng lĩnh vực cải cách theo phân công của Chính phủ.

- Các bộ, các tỉnh căn cứ vào Chỉ số CCHC được phê duyệt tại Quyết định 
này, xây dựng và đưa vào triển khai Chỉ số CCHC áp dụng trong nội bộ của bộ, 
tỉnh phục vụ cho công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính đối với các cơ 
quan, đơn vị trực thuộc phù hợp với điều kiện thực tế của bộ, tỉnh để bảo đảm sự 
đồng bộ, thống nhất trong công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính.

2. Kinh phí thực hiện
a) Kinh phí triển khai xác định Chi số CCHC được đảm bảo bằng ngân 

sách nhà nước và các nguồn tài trợ họp pháp khác (nếu có).
b) Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho triển khai 

xác định Chỉ số CCHC hàng năm thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách 
nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật.
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết định số 4361/QĐ-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ phê duyệt Đe án “Xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, 
ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ và Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định n à y . /^ r

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa;
- Sờ Nội vụ các tinh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, CCHC.

Lê Vĩnh Tân
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Bảng 1
CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CÁP Bộ

xinh kèm theo Quyết định sổ cW fí/QD-BNV ngày ¿¿ì/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điểm đánh giá thực tế
ChỉẨsô

Ghi chúTự
đánh
giá

BNV
đánh

Điều
tra

XHH

Điểm
đat•

đươc
1 CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIÈU HÀNH CCHC 12.00
1.1 Kế hoạch CCHC năm 1.50
1.1.1 Ban hành kế hoạch CCHC 0.50

Đạt yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ: 0.5
Không đạt yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ: 0

1.1.2 Mức độ hoàn thành kế hoạch CCHC 1.00
Hoàn thành từ 80% - 100% kể hoạch thì điểm đánh giá được tính

» » , ,  rTỷ lể % hoần thành X  1.00,theừ công thức [ “00% ]

Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0
i ế2 Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 3.50

Báo cáo định kỳ quý, 6 tháng, năm về CCHC: 1
Các báo cáo phải đáp 
ứng đầy đủ số lương, 
nội dung, thời gian 
theo quy định

Bảo cáo năm về kiểm tra, rà soát VBQPPL: 0.5
Báo cáo năm về theo dõi thi hành pháp luật: 0.5
Báo cáo năm về đào tạo, bồi dirỡng công chức, viên chức: 0.5
Báo cáo định kỳ hàng quỷ, năm về kết quả ứng dụng CNTT: 1

¿ẽJ Công tác kiểm tra CCHC 2.50
1.3.1 Tỷ lệ cơ quan, đon vị thuộc bộ (Vụ, Cục, Tổng cục và tương đương) 1.00
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/1'iêu chí thành phần Điêm 
tối đa

Điểm đánh giá thực tế í
Chỉ
sô

.. . . . .  ,  ...

•V * u l
Ghi chú

ể

_

Tự 
đánh 

y .

BNV
đánh

Điều
tra

XHH

Điểm
đạt

đưoc
được kiêm tra trong năm
Từ 30% số cơ quan, đơn vị trở lên: 1
Từ 20% - dưới 30% sổ cơ quan, đơn vị: 0.5
Dưới 20% số cơ quan, đơn vị: 0

1.3.2 Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.50

Từ 70% - 100% số vấn đề phát hiện được xử lỷ\kiến nghị xử lỷ thì 
điểm đánh giả được tính theo công thức
r(Tỷ lệ % SÔ Vắn đề đã xử  lý  hoặc k iẽ n  n g h ị  xử ỉý) X 1.50-,

100% J
Dưới 70% số văn bản đã xử lý\kỉến nghị xử lý: 0

1.4 Công tác tuyên truyền CCHC 2.00

l ẵ4.1 Mức độ hoàn thành kế hoạch tuyên truyền CCHC 1.00
Hoàn thành 100% kế hoạch: 1
Hoàn thành từ 80% - dưới 100% kế hoạch: 0.5
Hoàn thành dưới 80% kể hoạch: 0

1.4.2 Thực hiện các hình thức tuyên truyền CCHC 1.00

Tuyên truyền nội dung CCHC thông qua các phương tiện thông tin 
đại chúng: 0.5
Tuyên truyền nội dung CCHC thông qua các hình thức khác: 0.5

1.5 Sáng kiếìt/giải pháp mới trong cải cách hành chính 1.00

Có sáng kiển\giảipháp mới trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành 
chính của bộ trong năm: 1
Không có sáng kiến\giải pháp mới: 0

1.6 Thực hiện các nhiệm vụ được Chinh phủ, Thủ tướng Chính phủ 1.50



STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điểm đánh giá thực tế
ChỉXsô

Ghi chúTự
đánh
oiá

BNV
đánh

Điều
tra

XHH

Điểm
đạt

đươc
giao
Hoàn thành đúng tiến độ 100% số nhiệm vụ được giao trong 
năm: 1.5
Hoàn thành 100% số nhiệm vụ được giao nhưng có nhiệm vụ hoàn 
thành muộn so với tiến độ: 1
Hoàn thành dưới 100% số nhiệm vụ được giao. O

2 XÂY DỰNG VÀ TỎ CHỨC THỤ c  HIỆN THẺ CHÉ THUỘC 
PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA B ộ 17.00

2.1 Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trong năm 
theo chương trình xây dựng pháp luật đã được phê duyệt 2.00

Hoàn thành 100% kế hoạch: 2
Hoàn thành từ 90% - dưới 100% kế hoạch: 1
Hoàn thành dưới 90% kể hoạch: 0

2.2 Theo dõi thi hành pháp luật (TDTHPL) 2.00

2.2.1 Thực hiện các hoạt động về TDTHPL 1.00
Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật: 0.25

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật: 0.25

Điểu tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật: 0.5

2.2.2 Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật 1.00
Ban hành đầy đủ văn bản xử lý/kiến nghị xử lý kết quả TDTHPL 
theo thẩm quyển: 1
Không ban hành đầy đủ văn bản xử ỉỷ/kiến nghị xử ỉỷ kết quả 
TDTHPL theo thẩm quyền: 0

2.3 X ử  lý VBQPPL sau rà soát 1.50
3



STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Diêm 
tối đa

Điểm đánh giá thực tế
ChỉẤsô

Ghi chúTự
đánh
jsri

BNV
đánh
Ị-’:’

Điều
tra

XHH

Điểm
đạt

đươc
Từ 70% - 100% số văn bản được xử lỷ\kỉến nghị xử lý thì điểm đánh 
giá được tính theo công thức 
r(Tỷ ỉệ % số VP đã xử lý hoặc kiến nghị xử iý) X1.50,

100%
Dưới 70% số văn bản đã xử lý/kiến nghị xử lý: 0

2.4 Kiểm tra, x ử  lỷ VBQPPL 2.00

2.4.1 Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50
Từ 80% trở lên số văn bản thuộc thẩm quyền kiểm tra được kiểm 
tra: 0.5
Từ 60% - dưới 80% số văn bản thuộc thẩm quyển kiểm tra được 
kiểm ừa : 0.25
Dưới 60% số văn bản thuộc thẩm quyền kiểm tra được kiểm tra: 0

2.4.2 Xử lý văn bản trái pháp luật phát hiện qua kiểm tra 1.50
Từ 70% -100% sổ văn bản đã xử ỉý\kiến nghị xử lý thì điểm đánh
giá được tính theo công thức
r(Tỷ lệ % số VB đã xử lý hoặc k iẽn  n g h ị xử ỉý) X1.50-.

100%
Dưới 70% số văn bàn đã xử lý/kiến nghị xử lý: 0

2.5
Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của bộ

2.00

2.5.1 Mức độ hoàn thành kế hoạch thanh tra 1.00

Hoàn thành 100% kế hoạch: 1
Hoàn thành 80% - dưới 100%: 0.5 điểm
Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0

2.5.2 Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra 1.00
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điêm 
tối đa

Điểm đánh giá thực tế
ChỉẨsô

Ghi chúTự
đánh
giá

BNV
đánh
giá

Điều
tra

XHH

Điểm
đạt

đươc
Đúng quy định: 1
Không đúng quy định: 0

2.6 Tác động của cải cách đến thể chế, cơ chế, chính sách thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của bộ 7.50

2.6.1 Vai trò của bộ đổi với sự phát triển của ngành, lĩnh vực 1.50 ĐTXHH

2.6.2 Tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống VBQPPL thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của bộ 1.00 ĐTXHH

2.6.3 Tính hợp lý của các VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
bộ 1.00 ĐTXHH

2.6.4 Tính khả thi của các VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
bộ

1.00 ĐTXHH

2.6.5 Tính kịp thời trong tổ chức triển khai các VBQPPL thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của bộ 1.50 ĐTXHH

2.6.6
Tính kịp thời trong việc phát hiện và xử lý các bất cập, vướng mắc 
ừong tổ chức thực hiện VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của bộ

1.50 ĐTXHH

3 CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 16.00

3.1 Kiểm soát quy định thủ tục hành chính (TTHC) 3.50

3.1ểl Thực hiện quy định về ban hành TTHC theo thẩm quyền 1.00

Không có TTHC ban hành trái thẩm quyền: ỉ
Có TTHC ban hành trái thẩm quyền: 0

3.1.2 Mức độ hoàn thành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 1.00
Hoàn thành từ 80% - 100% kể hoạch thì điểm đánh giá được tính
, - 1 r rTỷ lê % hoằn thành X  1.00,theo công thức „6 L 100% J

5



STT Lĩnh vực/Tiêu chỉ/Tiêu chí thành phần Điêm 
tối đa

Điểm đánh giá thực tế
Chỉ

ASÔ
Ghi chúTự

đánh
BNV
đánh

. . . .

Điều
tra

XHH

Điểm
đạt

đươc
Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0

3.1.3 Xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát 1.50
Từ 80% -100% số vấn đề phát hiện được xử ỉỷ\kiến nghị xử lý thì 
điểm đánh giá được tính theo công thức
r(Tỷ lệ % sỗ vấn đề được xử lý hoặc kiẽn nghị xử íý) X1.50-,

100%
Dưới 80% số vấn đề phát hiện được xử ỉỷ/kiển nghị xử lý: 0

3.2 Công bố, công khai thủ tục hành chính 3.00

3.2.1 Công bố TTHC theo quy định của Chính phủ 1.00
Đầy đủ, kịp thòi theo quy định: I
Không đầy đủ hoặc không kịp thời: ũ

3.2.2 Nhập, đăng tải công khai TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia sau khi 
công bố

1.00

Đầy đủ, kịp thời theo quy định: 1
Không đầy đủ hoặc không kịp thời: 0

3.2.3 Công khai TTHC tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết 
TTHC thuộc bộ

0.50

Đầy đủ, đủng quy định: 0.5
Không đầy đủ hoặc không đúng quy định: 0

3.2.4 Công khai TTHC trên cổng thông tin điện tử của bộ 0.50

Đầy đủ, đúng quy định: 0.5
Không đầy đủ hoặc không đúng quy định: 0

3.3 Tỷ lệ TTHC được giải quyết đủng hạn theo quy định 2.00

Từ 95 % - 100% số hồ sơ TTHC trong năm được giải quyết đúng



STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điêm 
tái đa

Điểm đánh giá thực tế
ChỉtASÔ

Ghi chúTự
đánh
giá

BNV
đánh
giá

Điều
tra

XHH

Điểm
đạt

đươc
hạn thì điếm đánh giá được tính theo công thức 
rT ỷ lệ % hò sơ  đúng  hạn  X2.00,
' 100% -*
Dưới 95% số hồ sơ TTHC trong năm được giải quyết đúng hạn: 0

3.4 Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá 
nhân, tả chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ 1.50

3.4.1 Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận PAKN của cá nhân, tổ chức đối 0.50V(J1 1  1 1 1 V uiuụv; 11 lam cjuycil giai 4 uyci tua uụ
Thực hiện đúng quy định: 0.5
Không thực hiện đúng quy định: 0

3.4.2 Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền 
giải quyết của bộ 1.00

100% số PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1
Từ 90% - dưới 100% số PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0.5
Dưới 90% số PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0

3.5 Tác động của cải cách đến chất lượng quy định TTHC 6.00

3.5.1 Mức độ rõ ràng, dễ hiểu về các quy định hồ sơ, trình tự thực hiện 
TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ 1.50 ĐTXHH

3.5.2 Sự đơn giản, dễ kê khai đối với mẫu đom, mẫu tờ khai trong hồ sơ 
TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ 1.50 ĐTXHH

3.5.3 Sự minh bạch, rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quy 
trình giải quyết TTHC do bộ công bố 1.50 ĐTXHH

3.5.4 Tính hợp lý về các quy định hồ sơ, trình tự thực hiện TTHC thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của bộ 1.50 ĐTXHH

4 CẢI CÁCH TỎ CHỨC B ộ  MÁY HÀNH CHÍNH 13.00
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điểm đánb giá thực tế
ChỉrASÔ

Ghi chúTư♦
đánh

BNV
đánh

Điều
tra

XHH

Điểm
đạt

đươc
4.1 Thực hiện quy định của Chính phủ về tổ chức bộ máy 3.00

4ẽl ễl
Sắp xép tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các 
đơn vị thuộc bộ 1.00

Đúng quy định: 1
Không đúng quy định: 0

4.1.2
Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các đơn vị thuộc 
b ộ ế

2.00

Thực hiện đủng quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo cấp vụ, cục, 
tổng cục và tương đương: 1
Thực hiện đúng quy định về cơ cấu sỗ lượng lãnh đạo tại các tổ 
chức bên trong vụ, cục, tổng cục và tương đương: 1

4.2
Thực hiện quy định về sử dụng biên chế được cấp có thẩm quyền 
giao

2.00

4.2.1 Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính 1.00
Sử dụng không vượt quá số lượng biên chế hành chỉnh được giao: 1
Sử dụng vượt quá sổ lượng biên chế hành chỉnh được giao: 0

4.2.2
Thực hiện quy định về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc bộ

1.00

Sử dụng không vượt quá số lượng người làm việc được giao: 1
Sử dụng vượt quá số lượng người làm việc được giao: 0

4.3 Thực hiện phân cấp quản lý 2.00

4.3.1
Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ thuộc 
phạm vi quản lỷ nhà nước của bộ đã phân cấp cho địa phương 1.00

Có thực hiện: 1



STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điêm 
tổi đa

Điểm đánh giá thực tế
Chỉ*sô

Ghi chúTự
đánh

BNV
đánh

Rẳá

Điều
tra

XHH

Điểm
đạt

đươc
Không thực hiện: 0

4.3.2 Xử lý các vấn đề về phân cấp phát hiện qua kiểm tra 1.00
100% sổ vấn đề phát hiện được xử lý/kiến nghị xử lý: 1
Dưới 100% số vấn đề phát hiện được xử lý/kiến nghị xử lý: 0

4.4 Tác động của cải cách đến tổ chức bộ máy hành chính 6.00

4.4.1 Tình hình thực hiện quy chế làm việc của bộ 1.50 ĐTXHH

4.4.2 Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị 
thuộc, trực thuộc bộ 1.50 ĐTXHH

4.4.3
Tính hợp lý trong thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ 
cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện do bộ ban 
hành

1.50
• •• í

ĐTXHH

4.4.4 Tính hợp lý trong việc phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 
nước giữa bộ và địa phương 1.50 ĐTXHH

5 XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG ĐỘI NGŨ 
CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 17.00

5.1 Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo v/ề trí việc làm 2.00

5.1.1 Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của bộ bố trí công chức theo đúng 
vị trí việc làm được phê duyệt 1.00

100% số cơ quan, tổ chức: 1
Từ 80% - dưới 100% số cơ quan, tổ chức: 0.5
Từ 60% - dưới 80% sổ cơ quan, tổ chức: 0.25
Dưới 60% số cơ quan, tổ chức: 0

5.1.2 Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc bộ bố trí viên chức theo đúng vị trí 
việc làm được phê duyệt 1.00
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điểm đánh giá thực tế
Chí1sô

Ghi chúTự
đánh

BNV
đánh
. s i:' ..

Điều
tra

XHH

Điểm
đạt

đươc
100% sổ đơn vị: 1
Từ 80% - dưới 100% số đơn vị: 0.5
Từ 60% - dưới 80% số đơn vị: 0.25
Dưới 60% sổ đơn vị: 0

5.2 Tuyển dụng công chức, viên chức 2.00

5.2.1 Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại các cơ quan, đơn 
vị thuộc bộ (Vụ, Cục, Tổng cục và tương đương) l ệ00

Đúng quy định: 1
Không đúng quy định: 0

5.2.2 Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các đon vị sự 
nghiệp công lập thuộc bộ 1.00

Đúng qưy định: 1
Không đúng quy định: 0

5.3 Thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức theo thẳm 
quyền của bộ 1.00

5.3.1 Thực hiện quy định về thi nâng ngạch công chức 0.50

Đúng quy định: 0.5
Không đúng quy định: 0

5.3.2 Thực hiện quy định về thi, xét thăng hạng viên chức 0.50

Đúng quy định: 0.5
Không đúng quy định: 0

5.4
Thực hiện quy định về bổ nhiệm vị trí lãnh đạo tại các đơn vị 
thùộc bọ

2.00



STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điêm 
tối đa

Điểm đánh giá thực tế
Chỉ
sô

Ghi chúTự
đánh
giá

BNV
đánh
íĩiá

Điều
tra

XHH

Điềm
đạt

đưọc
100% số lãnh đạo cấp vụ, cục, tổng cục và tương đương được bổ 
nhiệm đúng quy định: 1
100% số lãnh đạo tại các tổ chức bên trong vụ, cục, tổng cục và 
tương đương được bổ nhiệm đúng quy định: 1

5.5 Đánh giá, phân loại công chức, viên chức 1.50

5.5.1 Thực hiện trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại công chức, viên chức 
theo quy định 0.50

Đúng quy định: 0.5
Không đúng quy định: 0

5.5.2 Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, 
viên chức 1.00

Trong năm không có công chức giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý 
bị kỷ ỉuật từ mức khiển trách trở lèn: 0.5
Trong năm không có công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản 
lý bị kỳ luật từ mức cảnh cáo trở lên: 0.5

5.6 Mức độ hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên 
chức 1.00

Hoàn thành từ 80% - 100% kế hoạch thì điểm đánh giá được tính
I - , , rTỷ lể % hoằn thành xl.oo, theo côm  thức6 1 100% J

Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0

5.7 Tác động của cải cách đến quản lý công chức, viên chức 3.00

5.7.1 Tình trạng tiêu cực trong tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên 
chức 1.50 ĐTXHH

5.7.2 Tính công khai, minh bạch ừong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm 1.50 ĐTXHH
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điểm đánh giá thực tế
ChỉASÔ

Ghi chúTự
đánh
_g.Ị«...

BNV
đánh

_ SM.

Điều
tra

XHH

Điểm
đạt

đươc
công chức, viên chức

5.8 Tác động của cải cách đến chất lượng đội ngũ công chức của bộ 4.50 ĐTXHH

5.8.1 Năng lực chuyên môn của công chức trong phối hợp, xử lý công 
việc 1.50 ĐTXHH

5.8.2 Tinh thần trách nhiệm của công chức trong phối họp, xử lý công 
việc 1.50 ĐTXHH

5.8.3 Tình trạng công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá 
nhân

1.50 ĐTXHH

6 CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 7.50

6.1
Thực hiện cơ chế tự chủ, tự  chịu trách nhiệm về sử  dụng kinh 
phí quản lý hành chính 1.00

Đúng quy định: 1
Không đúng quy định: 0

6.2 Thực hiện cơ chế tự  chủ, tự  chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự  
nghiệp công lập (SNCL) thuộc bộ

2.00

6.2.1 Số đơn vị SNCL tự đảm bảo chi thường xuyên 0.50

Sổ đơn vị tăng so với năm trước: 0.5
Số đơn vị không tăng so với năm trước: 0

6.2.2 Số đom vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 0.50

Số đơn vị tăng so với năm trước: 0.5 Nếu 100% đơn vị đã tự 
chủ 1 phần hoặc cao 
hơn thì đạt điểm tối đaSổ đom vị không tăng so với năm trước: 0

6.2.3
Tỷ lệ đơn vị SNCL thực hiện đúng quy định về việc phân phối kết 
quả tài chính hoặc sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên 
trong năm

1.00
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điêm 
tối đa

Điểm đánh giá thực tế
ChỉẤsô

Ghi chúTự
đánh
giá

BNV
đánh
giá

Điều 
tra 

XIII ỉ

Điểm
đạt

đươc
100% số đơn vị: 1
Dưới 100% số đơn vị: 0

6.3 Tác động của cải cách đến quản lý tài chính công 4.50

6.3.1 Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí 
của bộ

l ỗ50 ĐTXHH

6.3.2 Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
về biên che và kinh phí quản lý hành chính 1.50 ĐTXHH

6.3.3 Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự 
nghiệp công lập 1.50 ĐTXHH

7 HIÊN ĐAI HÓA HÀNH CHÍNH • •
17.50

7.1 ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của bộ 4.50

7.1ằl Mức độ hoàn thành kế hoạch ứng dụng CNTT 1.00
Hoàn thành từ 80% - 100% kế hoạch thì điểm đánh giá được tính

1 * 1  r |Tỷ IẾ % hoằn thành xl.oo,
theo công thức [ 100% J

Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0
7.1.2 Triển khai Kiến trúc Chính phủ điện từ của bộ 1.00

Tổ chức triển khai, duy trì Kiến trúc theo quy định: 1
Không tổ chức triển khai, duy trì Kiến trúc theo quy định: 0

7.1.3 Tỷ lệ văn bản ừao đổi giữa các cơ quan, đơn vị thuộc bộ dưới dạng 
điện tử 1.00

Từ 90% số văn bản trở lên: 1
Từ 60% - dưới 90% số văn bản thì điếm đánh giá được tính theo

* > , rTỳ lề % sổ vần bằn X Í . O O - .
công thức 1 ì— ]
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điểm đánh giá thực tế
Chỉ
số

Ghi chúTự
đánh

BNV
đánh
_gị?

Điều
tra

XHH

Điểm
đạt

được
Dưới 60% số văn bản: 0

7.1.4 Áp dụng hình thức thi trên máy tính trong tuyển dụng, thi nâng 
ngạch công chức và thi thăng hạng viên chức 1.00

Đã áp dụng: 1

Chưa áp dụng:0

7.1.5 Tỷ lệ Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc bộ sử dụng phần mềm 
quản lý văn bản và điều hành trong xử lý công việc 0.50

100% số Thủ trưởng cơ quan, đơn vị: 0.5
Từ 80% - dưới 100% sổ Thủ trưởng cơ quan, đơn vị: 0.25
Dưới 80% sổ Thủ trưởng cơ quan, đơn vị: 0

7.2 Cung cấp dịch vụ công trực tuyến 2.50

7.2.1 Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ 
trong năm 0.50

Từ 80% sô TTHC trở lên cung câp trực tuyên mức độ 3, 4 có phát 
sinh hồ sơ: 0.5

Từ 60% - dưới 80% sổ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có 
phát sinh hồ sơ: 0.25

Dirới 60% sổ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh 
hồ sơ: 0

7.2.2 Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3 1.00
Phạm vi thống kê, 
đánh giá là các TTHC 
có phát sinh hồ sơ trực 
tuyén mức độ 3

Từ 40% số hồ sơ TTHC trở lên: 1
Từ 20% - dưới 40% số hồ sơ TTHC thì điểm đánh giá đitợc tính

1 r rTỷ lê % SỖ tìò Sơ X1.00-.theo công thức* L 40% J
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điểm đánh giá thực tế
ChỉẨsô

Ghi chúTự
đánh
8'“

BNV
đánh
giá

Điều
tra

XHH

Điểm
đạt

đưưc
Dưới 20% số hồ sơ TTHC: 0

7.2.3 Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 4 1.00
Phạm vi thống kê, 
đánh giá là các TTHC 
có phát sinh hồ sơ trực 
tuyến mức độ 4

Từ 30% số hồ sơ TTHC trở lên: 1
Từ 10% - dưới 30% số hồ sơ TTHC thì điểm đánh giá được tỉnh
ĩ - 1 r  cTỷ lè % SỐ /lồ sơ xl.OÍK theo công thức [ 3 0 %  J

rv.r/riố ] 00/ „Ẵ UẦ ert TTTIC■ í)

7.3

Ẩ-JIC(jT 1 /O SO fio S(j I 1  liL/. (/
Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch 
vụ 'bưu 'chính côtif> ích (BCCI)

2.50

7.3.1 Tỷ lệ TTHC đã triên khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận hoặc trả kết 
quả giải quyết qua dịch vụ BCCI 0.50

Từ 70% số TTHC trở lên có phát sinh hồ sơ: 0.5
Từ 50% - dưới 70% sỗ TTHC có phát sinh hồ sơ: 0.25
Dưới 50% số TTHC có phát sinh hồ sơ: 0

7.3.2 Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI 1.00
Từ 10% số hồ sơ TTHC trở lên: 1
Dưới 10% số hồ sơ TTHC thì điểm đánh giả được tỉnh theo công
, , rTỷ lể % SỐ hò sơ X 1.00,

thức ịL 10% J

7.3.3 Tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC được trả qua dịch vụ BCCI 1.00
Từ 15% số hồ sơ TTHC trở lên: 1
Dưới 15% số hồ sơ TTHC thì điếm đánh giá được tính theo công
, , rTỷ lể % số hỗ sơ X 1.00-,

thức [— ----— --------- 11 15ừ/o J

7.4 Ảp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001) theo quy định 3.00
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điêm 
tối đa

Điểm đánh giá thực tế
ChỉẨsô

Ghi chúTự
đánh
. ...

BNV
đánh
giá

Điều
tra

XHH

Điểm
đạt

đươc
7.4.1 Công bố ISO 9001 tại cơ quan bộ 1.00

Đã công bố: 1
Chưa công bố: 0

7.4.2
Tỷ lệ cơ quan hành chính thuộc bộ (Cục, Tổng cục và tương đương) 
đã công bố ISO 9001 tại đơn vị l ề00

100% số cơ quan: 1
Từ 90% - dưới 100% số cơ quan: 0.5
Dưới 90% số cơ quan: 0

7.4.3 Tỷ lệ cơ quan thực hiện đúng việc duy trì, cải tiến ISO 9001 theo 
quy định

1.00

100% sổ cơ quan: 1
Từ 80% - dưới 100% số cơ quan: 0.5
Dưới 80% số cơ quan: 0

7ắ5 Tác động của cải cách đến hiện đại hóa hành chỉnh 5.00

7.5.1
Tính kịp thời của thông tin được cung cấp ừên Cổng/Trang thông 
tin điện tử của bộ

1.00 ĐTXHH

7.5.2 Mức độ đầy đủ của thông tin được cung cấp ừên Cổng/Trang thông 
tin của bộ

1.00 ĐTXHH

7.5.3
Mức độ thuận tiện trong việc truy cập, khai thác thông tin trên 
Cổng/Trang thông tin điện tử của bộ

1.00 ĐTXHH

7.5ể4
Chất lượng xử lý công việc trên môi trường mạng trong khối cơ 
quan bộ

1.00 ĐTXHH

7.5.5 Tính hiệu quả trong việc thực hiện quy trình ISO 1.00 ĐTXHH

TỎNG ĐIỀM 100.00

S ệ -  16



CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
ành kèm theo Quyết định sổ t$fỹ/QĐ-BNV ngàytS/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chỉ thành phần Điểm 
tối đa

Điểm đánh giá thực tế
ChỉẤsô Ghi chúTự

đánh
ííiá

BNV
đánh
giá

Điều
tra

XHH

Điêm
đạt

đươc
1 CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIÉU HÀNH CCHC 10.00
1.1 Kế hoạch CCHC 1.50
1Ế1.1 Ban hành kê hoach CCHC 0.50

Đạt yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ: 0.5
Không đạt yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ: 0

1.1.2 Mức đô hoàn thành kê hoach CCHC 1.00
Hoàn thành từ 80% - 100% kế hoạch thì điểm đánh giá

. r J 1  „ , , rTỷ lê % hoàn thành Xl.00n được tính theo công thức [— -------  y---------- ]

Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0
1.2 Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 3.00

Báo cáo định kỳ quý, 6 tháng, năm về CCHC: 1

Các báo cáo phải đáp ứng đầy 
đủ về số lượng, nội dung, thời 
gian theo quy định

Báo cáo năm về kiểm tra, rà soát VBQPPL: 0.5
Bảo cáo năm về theo dõi thi hành pháp luật: 0.25
Báo cáo năm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 
viên chức: 0.25
Báo cáo định kỳ hàng quỹ, năm về kết quả ứng dụng 
CNTT: 1

1.3 Công tác kiêm tra CCHC 2.00

1.3.1
Tỷ lệ cơ quan chuyên môn (CQCM) câp tỉnh và đom vị 
hành chính (ĐVHC) cấp huyện được kiểm tra trong 
năm

1.00

1
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điêm 
tối đa

Điểm đánh giá thực tế r
Chỉ,Ấsô ''Ghi (flúTự

đánh
giá

BNV
đánh

....si*..

Điều
tra

XHH

Điêm
đạt

đươc
Từ 30% sổ cơ quan, đơn vị trở lên: 1
Từ 20% - dưới 30% số cơ quan, đơn vị: 0.5
Dưới 20% số cơ quan, đơn vị: 0

1.3.2 Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiếm tra 1.00
Từ 70% - 100% sổ vấn đề phát hiện được xử lỹ\kiến 
nghị xử lỷ thì điểm đánh giá được tính theo công thức
r(Tỷ lệ % số vấn đề đã xử lý hoặc kiển nghị xử lý) Xl.oo,
L 100%
Dưới 70% số vãn bản đã xử lý/hiến nghị xử lý: 0

1.4 Công tác tuyên truyền CCHC 1.00
1.4.1 Mức độ hoàn thành kế hoạch tuyên truyền CCHC 0.50

Hoàn thành 100% kế hoạch: 0.5
Hoàn thành dưới 100% kế hoạch: 0

1.4.2 Thực hiện các hình thức tuyên truyền CCHC 0.50
Tuyên truyền nội dung CCHC thông qua các phương 
tiện thông tin đại chúng: 0.25
Tuyên ừuyển nội dung CCHC thông qua các hình thức 
khác: 0.25

1.5 Sáng kiến\giảipháp mới trong cải cách hành chính 1.50
Được tỉnh phê duyệt triên khai 
hoặc Trung ương cho phép thí 
điểm

Có từ 2 sáng kiến\giảipháp mới trở lên: 1.5
Có 1 sáng kiển\giải pháp mới: 1
Không có sáng kiến/giải pháp mới: 0

1.6 Thưc hiên các nhiêm vu đươc Chính phủ, Thủ tướng 
Chỉnh phủ giao

1.00

Hoàn thành đúng tiến độ 100% sổ nhiệm vụ được giao 
trong năm: 1
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STT Lính vtrc/Tiéu chí/Tieu chí thánh phán Diém 
toi da

Diem dánh giá thirc té
Ch¡ASO Ghi chúT«r

dánh
g iá

BNV
dánh
giá

Diéu
tra

XI1H

Diém
dat

dircc
Hoán thánh 100% só nhiém vu duac giao nhimg có 
nhiém vu hoán thánh muón so vái tién dó:0.5
Hoán thánh duái 100% só nhiém vu duac giao. O

2 XÁY DU*NG VA TÓ CHÍJC IH IJC  HIEN VAN 
BÁN QUY PHAM PHÁP LUÁT TAI TINH 10.00

2.1 Theo doi thi hánh pháp luat (TDTHPL) 2.00
2 .1 .1 Thvrc hien các hoat dong vé TDTHPL 1.00

Thu tháp thóng tin vé tlnh hinh thi hánh pháp luat: 0.25
irCl llf'lfl rlltírl Ttll íl&f'lrl ptT&p llUCll. i/.Z«?

Diéu tra, kháo sát tinh hinh thi hánh pháp luat: 0.5
2 .1 .2 Xvt ly két quá theo doi thi hánh pháp luat 1.00

Ban hánh dáy du van bán xu ly/kién nghi xü ly két quá 
TDTHPL theo thám quyén.l
Khóng ban hánh dáy du van bán xü ly/kién nghi xü ly 
két quá TDTHPL theo thám quyén. O

2 .2 X ü  ly VBQPPL sau rá soát 1.50
Tu 70% - 100% só van bán da duoc xü  ly\kién nghi xü  
ly thi diém dánh giá duoc tinh theo cóng thúc
_(Ty le % VB da xir ly hoác kiéfn nghi xir ly) x i.5 0 ,

100%

Duái 70% só van bán da xü ly/kién nghi xü ly: 0
2.3 X ü  ly van bán trái pháp luatphát hien qua kiém tra 1.50

Tu 70% - 100% só van bán da xü ly\kién nghi xü ly thi 
diém dánh giá duoc tinh theo cóng thúc

(Ty lé % só VB dá xi> ly hoác kién nghj xír ly) xl.50-.
*• 100%

Duái 70% só van bán da xü ly\kién nghi xü ly: 0

2.4 Tác dong cüa cái cách den chát liefíng VBQPPL do 
tinh ban hánh 5.00

3
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điểm đánh giá thực tế
Chỉísô Ghi chúTự

đánh
giá

BNV 
đánh 

.. gịậ

Điều
tra

XHH

Điêm
đạt

đươc
2.4.1 Tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống VBQPPL thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh 1.00 ĐTXHH

2.4.2 Tính hợp lý của các VBQPPL thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của tỉnh 1.00 ĐTXHH

2.4.3 Tính khả thi của các VBQPPL thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của tỉnh 1.50 ĐTXHH

2.4.4
Tính kịp thời trong việc phát hiện và xử lý các bất cập, 
vướng mắc trong tổ chức thực hiện VBQPPL thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh

1.50 ĐTXHH

3 CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 14.50
3.1 Kiểm soát quy định thủ tục hành chính (TTHC) i ẳ50

3.1.1 Thực hiện quy định về ban hành TTHC theo thẩm 
quyền 0.50

Không có TTHC ban hành trái thẩm quyền: 0.5
Có TTHC ban hành trái thẩm quyền: 0

3.1.2 Xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát TTHC 1.00
100% số vẩn đề pỉĩát hiện qua rà soát được xử lý hoặc 
kiến nghị xử lý: 1
Dưới 100% số vẩn để phát hiện qua rà soát được xử lý 
hoặc kiến nghị xử lỷ:0

3.2 Công bô, công khai thủ tục hành chính 4.00

3.2.1 Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 
của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh 0.50

Đầy đủ, kịp thời theo quy định: 0.5
Không đầy đủ hoặc không kịp thời: 0

3.2.2 Nhập, đăng tải công khai TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc 
gia sau khi công bố 1.00

Đầy đủ, kịp thời theo quy định: 1
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điêm đánh giá thụrc tê
Chỉísô Ghi chúTự

đánh
giá

BNV
đánh
giá

Điêu
tra

XHH

Diêm
đạt

đươc
Không đây đủ hoặc không kịp thời: 0

3.2.3
Tỷ lệ CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp huyện, cấp xã công 
khai TTHC đầy đủ, đúng quy định tại nơi tiếp nhân, giải 
quyết TTHC

l ễ00

100% số cơ quan, đơn Về/: 1
Từ 85% - dưới 100% số cơ quan, đơn vị: 0.5
Từ 70% - dưới 85% số cơ quan, đơn vị: 0.25
Dưới 70% số cơ quan, đơn vi: 0

3.2.4 Công khai TTHC trên Cổng thông tin điện tử (TTĐT) 
của tỉnh và Trang TTĐT của các cơ quan, đơn vị 1.50

100% số TTHC được công khai đầy đủ trên cổng TTĐT 
của tỉnh: 0.5
100% sổ CQCM cấp tỉnh công khai đầy đủ TTHC thuộc 
thẩm quyển giải quyết trên Trang TTĐT của đơn vị 
mình: 0.5
100% sổ ĐVHC cấp huyện công khai đầy đủ TTHC 
thuộc thẩm quyền giải quyết trên Trang TTĐT của đơn 
vị mình: 0.5
Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 4.50

3.3.1 Tỷ lệ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh 
(sở, ban, ngành) được thực hiện theo cơ chế một cửa 0.50

100% sô TTHC: 0.5
Dưới 100% sô TTHC: 0

3.3.2 Tỷ lệ ĐVHC cấp huyện có 100% số TTHC thuộc thẩm 
quyền giải quyết được thực hiện theo cơ chế một cửa 1.00

Đối với các TTHC không thể 
thực hiện theo cơ chế một cửa, 
đề nghị có giải trình cụ thể.

100% sô đơn v ị : 1
Từ 80% - dưới 100% số đơn vị: 0.5
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STT Lĩuh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điêm đánh giá thực tê
ChỉXsô Ghi chúTự

đánh
8ãá

BNV
đánh

Điêu
tra

XHH

Điêm
đạt

đưox
Từ 60% - dưới 80% sổ đơn v/ệ- 0.25
Dưới 60% sô đơn vị: 0

3.3.3
Tỷ lệ đơn vị hành chính cấp xã có 100% số TTHC thuộc 
thẩm quyền giải quyết được thực hiện theo cơ chế một 
cửa (Không tỉnh các xã thuộc huyện đảo)

1.00 Chỉ thống kê đối với các đơn vị 
đã thực hiện cơ chế một cửa.

100% sô đơn vị: 1
Từ 80% - dưới 100% sô đơn vị: 0.5
Từ 60% - dưới 80% sô đơn vị: 0.25
Dưới 60% sô đơn vị: 0

3.3.4 Sô TTHC được giải quyêt theo hình thức liên thông 
cùng cấp 1.00

Từ 20 TTHC trở lên: 1
Từ 10- 19TTHC: 0.5
Từ 5- 9 TTHC. 0.25
Dưới 5 TTHC: 0

3.3.5 Sô TTHC được giải quyêt theo hình thức liên thông 
giữa các cấp chính quyền 1.00

Từ 30 TTHC trở lên: 1
Từ 20 - 29 TTHC: 0.5
Từ 10-19 TTHC:0.25
Dưới 10 TTHC: 0

3.4 Kết quả giải quyết TTHC 3.00

3.4.1 Tỷ lệ hồ sơ TTHC do cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tiếp 
nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 1.00

Từ 95 % - 100% số hồ sơ TTHC trong năm được giải 
quyết đúng hạn thì điểm đảnh giá được tính theo công
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Đỉêm 
tối đa

Điểm đánh giá thực tế
ChỉrASÔ Ghi chúTự

đánh 
.. fỉí?

BNV
đánh
giá

Điều
tra

XHH

Điêm
đạt

đươc
, , ,Tỷ lê % hò sơ đúng han X 1.00-1 

l h ứ c [  ™  ]

Dưới 95% số hồ sơ TTHC trong năm được giải quyết 
đúng hạn: 0

3.4.2 Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp huyện tiếp nhận trong 
năm được giải quyết đúng hạn 1.00

Từ 95 % - 100% sổ hồ sơ TTHC trong năm được giải 
quyết đúng hạn thì điểm đánh giá được tính theo công 
. , rTỳ lê % hồ sa đúng han X 1.0Ữ-1

‘h ứ c [  100% ]
Dưới 95% số hồ sơ TTHC trong năm được giải quyết 
đúng hạn: 0

3.4.3 Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong 
năm được giải quyết đúng hạn 1.00

Từ 95 %  - 100% số hồ sơ TTHC trong năm được giải 
quyết đúng hạn thì điểm đánh giá được tỉnh theo công 
. , Tỷ lê % hồ sơ đúng han X 1.00-1 

100% ]
Dưới 95% số hồ sơ TTHC trong năm đirợc giải quyết 
đúng hạn: 0

3.5
Công tác tiếp nhận, xử  lý phản ánh, kiến nghị 
(PAKN) của cá nhăn, tổ chức đối với TTHC thuộc 
thẩm quyền giải quyết của tỉnh

1.50

3.5.1
Tô chức thực hiện việc tiêp nhận PAKN của cá nhân, 
tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 
tỉnh

0.50

Thực hiện đúng quy định: 0.5
Không thực hiện đúng quy định: 0

3.5.2 Xử lý PAKN của cá nhân, tô chức đôi với TTHC thuộc 1.00
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điểm đánh giá thực tế
Chỉ

Ẵ.sô Ghi chúTự
đánh
giá

BNV
đánh
ã »

Điêu
tra

XHH

Điểm
đạt

đươc
thẩm quyền giải quyết của tỉnh
100% số PAKN được xử lỷ hoặc kiến nghị xử lý: 1
Từ 90% - dưới 100% sổ PAKN được xử lý hoặc kiến 
nghị xử lý: 0.5
Dưới 90% sổ PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0

4 CẢI CÁCH TỎ CHỨC B ộ  MÁY HÀNH CHÍNH 11.00

4.1 Thực hiện quy định của Chính phủ và hướng dân của 
các bộ, ngành về tổ chức bộ máy 2.50

4.1.1
Sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm 
vụ của các CQCM câp tỉnh, các phòng chuyên môn câp 
huyện

1.00

Đúng quy định: 1
Không đúng quy định: 0

4.1.2 Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các 
cơ quan hành chính 1.50

Thực hiện đúng quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo 
cấp sở và tương đương: 0.5
Thực hiện đúng quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo 
cấp phòng thuộc sở và tương đương: 0.5
Thực hiện đúng quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo 
cấp phòng thuộc UBND cấp huyện: 0.5

4.2 Thực hiện quy định về sử dụng biên chế được cấp có 
thẩm quyền giao

2.00

4.2.1 Thực hiện quy định về sừ dụng biên chế hành chính 1.00
Sử dụng không vượt quá số lượng biên chế hành chính 
được giao: l
Sử dụng vượt quá số lượng biên chế hành chính được 
giao: 0



STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điểm đánh giá thực tế
ChỉẨsô Ghi chúTự

đánh
giá

BNV
đánh
giá

Điêu
tra

XHH

Điên»
đạt

đươc

4.2.2 Thực hiện quy định về số lượng người làm việc trong 
các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh 1.00

Sử dụng không vượt quá số lượng người làm việc được 
giao:l
Sử dụng vượt quá số lượng người làm việc được giao. O

4.3 Thực hiện phân câp quản lý 2.00

4.3.1 Thực hiện các quy định về phân cấp quản lý do Chính 
phủ và các bộ, ngành ban hành 0.50

7 hục hiện đây đủ các quy định. 0.5 
Không thực hiện đầy đủ các quy định: 0

4.3.2 Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm 
vụ quản ]ý nhà nước đã phân cấp cho cấp huyện, cấp xã 0.50

Có thực hiện: 0.5
Không thực hiện: 0

4ể3.3 Xử lý các vấn đề về phân cấp phát hiện qua kiếm tra 1.00
100% số vấn đề phát hiên đươc xử lý hoăc hến nghi xử 
lý: 1
Dưới 100% sô vân đê phát hiện được xử lý hoặc kiên 
nghị xử lý: 0

4.4 Tác động của cải cách đến tổ chức bộ máy hành chính 4.50
4.4.1 Tình hình thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh 1.50 ĐTXHH

4.4.2 Tính hợp lý trong việc săp xêp, kiện toàn tô chức bộ 
máy của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh 1.50 ĐTXHH

4.4.3 Tính hợp lý trong việc phân câp thực hiện nhiệm vụ 
quản lý nhà nước giữa tỉnh và huyện 1.50 ĐTXHH

5 XÂY DựNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI 
NGŨ CẦN B ộ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 16.00

5.1 Thực hiện cơ cấu công chúc, viên chức theo vị trí việc 2.00
9



STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điêm đánh giá thực tê
ChỉẨsô Ghi chúTự

đánh
giá

BNV
đánh
giá

Điêu
tra

XHH

Đíêm
đạt

đươc
làm

5.1.1 Tỷ lệ cơ quan, tố chức hành chính của tỉnh bố trí công 
chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt

1.00

100% số cơ quan, tổ chức: 1
Từ 80% - dưới 100% sô cơ quan, tô chức: 0.5
Từ 60% - dưới 80% số cơ quan, tổ chức: 0.25
Dưới 60% số cơ quan, tổ chức: 0

5.1.2 Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bô trí viên chức theo 
đúng vị trí việc làm được phê duyệt 1.00

100% số đơn vị: 1
Từ 80% - dưới 100% sô đơn vị: 0.5
Từ 60% - dưới 80% sô đơn vị: 0.25
Dưới 60% số đơn vị: 0

5.2 Tuyển dụng công chức, viên chức 1.00

5.2.1 Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại 
CQCM cấp tỉnh, ĐVHC cấp huyện, cấp xã 0.50

Đúng quy định: 0.5
Không đúng quy định: 0

5.2.2 Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các đom 
vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh 0.50

Đúng quy định: 0.5
Không đúng quy định: 0

5ễ3 Thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức 
theo thẩm quyền của tĩnh

1.00

5.3.1 Thưc hiên quy định về thi nâng ngạch công chức 0.50
Đúng quy định: 0.5
Không đúng quy định: 0

10



STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điêm 
tối đa

Điểm đánh giá thực tế
Chỉ

tASÔ
Ghi chúTự

đánh
giá

B N V
đánh
giá

Điêu
tra

X I I I I

Điêm
đạt

được
5.3.2 Thực hiện quy định về thi, xét thăng hạng viên chức 0.50

Đúng quy định: 0.5
Không đúng quy định: 0

5.4 Thực hiện quy định về bỗ nhiệm vị trí lãnh đạo tại các 
cơ quan hành chỉnh 3.00

100% số lãnh đạo cấp sở và tương đương được bổ 
nhiệm đúng quy định: 1
100% sổ lãnh đạo cấp phòng thuộc sở và tương đương 
đươc bỏ nhiêm đúng quy đinh: 1

------------—-------- ------ y ----— ------—  V  ỷ .---------------- ----  — —  ; -----------------------------

100% sô lãnh đạo cáp phòng thuộc UBND cáp huyện 
được bỏ nhiệm đúng quy định: 1

5.5 Đánh giá, phân loại công chức ,  viên chức 1 . 0 0

5.5.1
Thực hiện trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại công 
chức, viên chức theo quy định

0 ế5 0

Đúng quy định: 0.5
Không đúng quy định: 0

5.5.2
Châp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán 
bộ, công chức, viên chức

0.50

Trong năm không có cán bộ, công chức làm việc tại cơ 
quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện bị kỷ luật từ mức 
khiển trách trở lên: 0.25
Trong năm không có cán bộ, công chức câp xã bị kỷ 
luât từ mức cảnh cáo trở lên: 0.25

5.6 Mức độ hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, công chức, viền chức 1 . 0 0

Hoàn thành từ 80% -  100% kế hoạch thì điểm đánh giá
.  r  ,  ,  -  ,  ,  rTỷ lê % hoàn thành X 1.00,ãươc tỉnh theo công thức

6  L  100% J

Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

T r
Điêm đánh giá thực tê

ChỉẴsô Ghi chúTự
đánh
giá

BNV
đánh
gì«

Điêu
tra

XHH

Điểm
đạt

đươc
5.7 Cán bộ, công chức cẵp xã 1.00
5.7.1 Tỷ lệ đạt chuân của công chức câp xã 0.50

100% số công chức cấp xã đạt chuẩn: 0.5
Từ 80% - dưới 100% số công chức cấp xã đạt chuẩn: 
0.25
Dưới 80% số công chức cấp xã đạt chuẩn: 0

5.7.2 Tỷ lệ đạt chuân của cán bộ câp xã 0.50
100% sổ cản bộ câp xã đạt chuân: 0.5
Từ 80% - dưới 100% số cán bộ cấp xã đạt chuẩn: 0.25
Dưới 80% sỗ cán bộ cấp xã đạt chuẩn: 0

5.8 Tác động của cải cách đến quản lỷ cán bộ, công chức 2.00

5.8.1 Tình trạng tiêu cực trong tuyển dụng, bổ nhiệm công 
chức, viên chức 1.00 ĐTXHH

5.8.2 Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng, 
bổ nhiệm công chức, viên chức 1.00 ĐTXHH

5.9 Tác động của cải cách đên chăt lượng đội ngũ công 
chức, viên chức 4.00

5.9.1 Năng lực chuyên môn của công chức trong phôi hợp, 
xử lý công việc 1.00 ĐTXHH

5.9.2 Tinh thân trách nhiệm của công chức trong phôi hợp, 
xử lý công việc 1.00 ĐTXHH

5.9ắ3 Tình trạng công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn đế 
trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công việc 1.00 ĐTXHH

5.9.4 Tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách thu hút 
người có tài năng vào bộ máy hành chính 1.00 ĐTXHH

6 CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 7ắ00

6.1 Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 
dụng kinh phỉ quản lý hành chính 1.00
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điêm 
tối đa

Điểm đánh giá thực tế
ChỉtÁSO Ghi chúTự

đánh
giá

BNV
đánh
giá

Điều 
tra 

XIIII

Điêm
đạt

đươc
Đúng quy định: 1
Không đúng quy định: 0

6.2 Thực hiện cơ chê tự chủ, íự chịu trách nhiệm tại các 
đơn vị sự nghiệp cong lập (SNCL) thuộc tình

3.00

6.2.1 Sô đom vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên 1.00
So đơn vị tăng so với năm trước:!
Số đơn vị không tăng so với năm trước: 0

6.2.2 Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường 
xuyên

1.00

Sô đơn vị tăng so với năm trước: 1
Sô ãcm vị không tăng so với năm trước: 0

6.2.3
Tỷ lệ đơn vị SNCL thực hiện đúng quy định về việc 
phân phối kết quả tài chính hoặc sử dụng kinh phí tiết 
kiệm chi thường xuyên trong năm

1.00

100% số đơn vị: 1
Dưới 100% số đơn vị: 0

6.3 Tác động của cải cách đên quản lý tài chính công 3.00

6.3.1 Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử 
dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị 1.00 ĐTXHH

6.3.2
Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chê tự chủ, tụ chịu 
trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý 
hành chính

1.00 ĐTXHH

6.3.3 Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chê tự chủ tại các 
đơn vị sự nghiệp công lập 1.00 ĐTXHH

7 HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH 16.00
7.1 ửng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của tỉnh 4.50
7ẻl.l Mức độ hoàn thành kê hoạch ứng dụng CNTT 1.00

Hoàn thành từ 80% - 100% kế hoạch thì điểm đánh giá
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điểm đánh giá thực tế
ChỉẮsô Ghi chúTự

đánh
giá

BNV
đánh

Điêu
tra

XHH

Điêm
đạt

đươc
.  ,  ,  ,  „  ,  r  rTỷ lê % hoàn thành xl.oo,ãươc tính theo công thức* L 100% J

Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0
7.1.2 Triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh 0.50

Tỏ chức triển khai, duy trì Kiến trúc theo quy định: 0.5
Không tổ chức triển khai, duy trì Kiến trúc theo quy 
định: 0

7.1.3 Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà 
nước dưới dạng điện tử 1.00

Từ 90% sổ văn bản trở lên: 1
Từ 60% - dưới 90% số văn bản thì điểm đánh giá được 
ẳ, , „ , , rTỷ lệ % số văn bản X1.00-, 
tỉnh theo công thức [ J

Dưới 60% số văn bản: 0

7.1.4 Thực hiện kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn 
bản (từ cấp tỉnh đến cấp xã) 1.00

Đã kết nối liên thông từ cấp tỉnh đến 100% đơn vị cấp 
xã: 1
Đã kết nối liên thông từ cấp tỉnh đến dưới 100% đơn vị 
cấp xã: 0.5
Đã kết nối liên thông từ cấp tỉnh đến 100% đơn vị cấp 
huyện: 0.25
Chưa thực hiện kết nối liên thông đển 100% đơn v/ề cấp 
huyện: 0

7.1.5 Vận hành Hệ thống thông tin một cửa điện tử 1.00
Đã kết nổi liên thông tới 100% sở, ngành, huyện, xã: 1
Đã kết nổi liên thông tới 100% sở, ngành, huyện: 0.5
Chưa kết nổi liên thông: 0
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Điềm đánh giá thực tê

STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điêm 
tối đa

Tự
đánh
ííiá

BNV
đánh
giá

Điêu
tra

XIĨH

Điêm
đạt

đươc

Chỉ
số Ghi chú

7.2 Cung cấp dịch vụ công trực tuyển 2ẻ5ớ

7.2.1 Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát 
sinh hồ sơ ừong năm 0.50

Từ 80% số TTHC trở lên cung cấp trực tuyến mức độ 
3, 4 có phát sinh hồ sơ: 0.5
Từ 60% - dưới 80% sổ TTHC cung cấp trực tuyển mức 
độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ: 0.25
Dưới 60% số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4
có phát sinh hồ sơ: 0

7.2.2 Tỷ lệ hô sơ TTHC được xử lý trực tuyên mức độ 3 1.00
Từ 40% số hồ sơ TTHC trở lên: 1

Phạm vi thống kê, đánh giá là 
các TTHC có phát sinh hồ sơ 
trực tuyến mức độ 3

Từ 20% - dưới 40% số hồ sơ TTHC thì điểm đánh giá
. , . . „ rTỷlê%sốhồsơxl.OO, 

đươc tính theo công thức
6  1 40% J

Dưới 20% số hồ sơ TTHC: 0
7.2.3 Tỷ lệ hô sơ TTHC được xử lý trực tuyên mức độ 4 1.00

Từ 30% sổ hồ sơ TTHC trở lên: 1
Phạm vi thống kê, đánh giá là 
các TTHC có phát sinh hồ sơ 
trực tuyến mức độ 4

Từ 10% - dưới 30% sổ hồ sơ TTHC thì điểm đánh giá
^  - ,, , rTỷ lệ % số hô sơ X1.00-Jđược tỉnh theo công thức [ J

Dưới 10% sô hô sơ TTHC: 0

7.3
Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 
TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) 2.50

7.3.1 Tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp 
nhận/trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI 0.50

Chỉ thống kê tỷ lệ trong tổng số 
TTHC đã triển khai sử dụng 
dịch vụ bưu chính công ích.

Từ 70% số TTHC trở lên có phát sinh hồ sơ: 0.5
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điêm 
tối đa

Điêm đánh giá thực tê
ChỉA.SÔ Ghi chúTự

đánh
giá

BNV
đánh
giá

Điều
tra

XHH

Điểm
đạt

đươc
Từ 50% - dưới 70% số TTHC có phát sinh hồ sơ: 0.25
Dưới 50% số TTHC có phát sinh hồ sơ.ề 0

7.3.2 Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI 1.00
Chỉ thống kê tỷ lệ trong tổng số 
TTHC có phát sinh hồ sơ được 
tiếp nhận qua dịch vụ bưu 
chính công ích

Từ 10% sổ hồ sơ TTHC trở lên: 1
Dưới 10% sỗ hồ sơ TTHC thì điểm đánh giá được tỉnh

7 /. 1  r rTỷ lê % SỖ hô Sơ X 1.00,theo cons, thứcb L 10% J

7.3.3 Tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC được trả qua dịch vụ 
BCCằI 1.00

Chỉ thống kê tỷ lê trong tổng số 
TTHC có phát sinh hồ sơ được 
trả kết quả giải quyết qua dịch 
vụ bưu chính công ích

Từ 15% số hồ sơ TTHC trở lên: 1
Dưới 15% sỗ hồ sơ TTHC thì điểm đánh giá được tính
, * , r rTỷIê%sỐhồsơxl.O01theo công thức \ở 1 15% J

7.4 Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (ls o  9001) 
theo quy định 2.50

7.4.1 Tỷ lệ CQCM cấp tỉnh, ĐVHC cấp huyện công bổ ISO 
9001 theo quy định 0ễ50

100% số cơ quan, đơn vị: 0.5
Từ 80% - dưới 100% sổ cơ quan, đơn v/.ẻ 0.25
Dưới 80% số cơ quan, đơn vị: 0

7.4.2 Tỷ lệ đơn vị hành chính cẩp xã công bố ISO 9001 theo 
quy định

1.00

Từ 70% số đơn vị trở lên: 1
Từ 40% - dưới 70% sỗ đơn vị thì điểm đánh giá được
, , , „ . r rTỷ lê % số đơn vi X 1.00,

tính theo cons thứcè L 70% J
Dưới 40% sổ đơn vị: 0

7.4.3 Tỷ lệ CQCM cấp tỉnh, ĐVHC cấp huyện thực hiện 1.00
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điêm 
tối đa

Điểm đánh giá thực tế
ChỉẨsô Ghi chúTự

đánh
^•ễ

BNV
đánh
giá

Điều
tra

XHH

Diêm
đạt

đươc
đúng việc duy trì, cải tiến ISO 9001 theo quy định
100% số cơ quan, đom vị: 1
Từ 80% - dưới 100% số cơ quan, đơn vị: 0.5
Dưới 80% so cơ quan, đơn vị: 0

7.5 Tác động của cải cách đến hiện đại hóa hành chính 4.00

7.5.1 Tính kịp thời của thông tin được cung câp trên 
Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh 1.00 ĐTXHH

7.5ứ2 Mức độ đầy đủ của thông tin được cung cấp trên 
Cỏnơ/Trane thôní? tin của tỉnh 1.00 ĐTXHH

7.5.3 Mức độ thuận tiện trong việc truy cập, khai thác thông 
tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh l ệ00 ĐTXHH

7.5.4 Tính hiệu quả trong việc thực hiện quy trình ISO 1.00 ĐTXHH

8 TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐÉN NGƯỜI DÂN, TỎ 
CHỨC VÀ PHÁT TRIẺN KT-XH CỦA TỈNH 15.50

Kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức 
đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước 
trên đia bàn tỉnh

12.00 ĐTXHH

Chỉ sô SIPAS đat từ 80% trở lên: 12
Chỉ sổ SIPAS đạt dưới 80% thì điểm đánh giá được tính

, , rChI SỐ SIPAS của tỉnh X12-, 
theo công thức6 L 80% J
Tác động của CCHC đến sự phát triển kinh tế -  xã hội 
của tình 3.50

8 .2 .1 Mức đô thu hút đâu tư của tỉnh 1 .0 0

Cao hơn so với năm trước liền kề:l
Bằng so với năm trước liền kề: 0.5
Thấp hơn so với năm trước liền kề: 0

8 .2 .2 Tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trong năm 1 .0 0
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điêm 
tối đa

Điêm đánh giá thực tê
ChỉẨso Ghi chúTự

đánh
S'á

BNV
đánh

l i h

Điêu
tra

XHH

Điêm
đạt

đươc
Tăng từ 30% trở lên so với năm trước liên kê: 1
Tăng từ 10% - dưới 30% so với năm trước liền kề: 0.5
Tăng dưới 10% so với năm trước liên kê: 0

8.2.3 Thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh theo Kê 
hoạch được Chính phủ giao 1.50

Vượt chỉ tiêu được giao: 1.5
Hoàn thành chỉ tiêu được giao: 1
Không hoàn thành chỉ tiêu được giao: 0
TỎNG ĐIỂM 100.00


