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PHỤ LỤC 2 

BẢNG HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM CÁC TIÊU CHÍ, TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN  

CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 

 (Ban hành kèm theo Công văn số  2744/SNV-CCHC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam) 

 
 

ST

T 
Lĩnh vực/tiêu chí/tiêu chí thành phần 

Điểm 

tối đa  

Cách chấm điểm Tài liệu kiểm chứng hoặc giải trình 

I 
CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH 

HÀNH CHÍNH 
9.50 

  

1 
Thực hiện kế hoạch cải cách hành 

chính (CCHC) 
1.50 

- Yêu cầu: Trên cơ sở kết quả, sản phẩm trong kế 

hoạch, đến thời điểm đánh giá, các cơ qu n  em 

xét kết quả, sản phẩm đã được hoàn thành, tính tỷ 

lệ % (số kết quả, sản phẩm hoàn thành so với tổng 

số) và đối chiếu với th ng điểm để chấm điểm. 

Nếu tỷ lệ này đạt: Từ 80% - 100% thì điểm đánh 

giá được tính theo công thức: 

[
                        

    
] 

(1) Tài liệu kiểm chứng: Bảng tổng 

hợp kết quả thực hiện các nhiệm vụ đề 

ra tại Kế hoạch CCHC, trong đó nêu 

cụ thể sản phẩm, kết quả đã thực hiện. 

(2) Trên cơ sở kết quả, sản phẩm trong 

kế hoạch, đến thời điểm đánh giá, các 

cơ qu n  em  ét kết quả, sản phẩm đã 

được hoàn thành,  ác định tỷ lệ % 

thực hiện (số kết quả, sản phẩm hoàn 

thành so với tổng số) và đối chiếu với 

th ng điểm để chấm điểm. 

2 Kiểm tra cải cách hành chính 1.50   

2.1 
Tỷ lệ UBND cấp  ã trực thuộc được 

kiểm tr  trong năm 
0.50 

- Kế hoạch kiểm tr  các  ã trực thuộc trong năm. 

Nếu: 

+ Có kế hoạch kiểm tr  từ 30% số  ã trở lên thì 
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ST

T 
Lĩnh vực/tiêu chí/tiêu chí thành phần 

Điểm 

tối đa  

Cách chấm điểm Tài liệu kiểm chứng hoặc giải trình 

điểm đánh giá là 0.50. 

+ Có kế hoạch kiểm tr  từ 25% - dưới 30% số  ã 

thì điểm đánh giá là 0.25. 

+ Có kế hoạch kiểm tr  dưới 25% số  ã thì điểm 

đánh giá là 0. 

(Cách chấm điểm: Xác định tỷ lệ xã trực thuộc 

được kiểm tr , đối chiếu với th ng điểm để chấm. 

Nếu nội dung kiểm tra không có các lĩnh vực 

CCHC hoặc cơ qu n không b n hành kế hoạch 

kiểm tra hoặc có ban hành kế hoạch kiểm tra 

nhưng không tổ chức kiểm tr  thì điểm đánh giá 

là 0). 

2.2 Xử lý vấn đề phát hiện qu  kiểm tr  1.00 

- Có thông báo kết luận gửi các đơn vị được kiểm 

tr  hoặc văn bản chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn 

chế củ  người có thẩm quyền về kết quả kiểm tr  

thì điểm đánh giá là 1. 

- Không có thông báo kết luận gửi đơn vị thì 

điểm đánh giá là 0. 

- Tài liệu kiểm chứng:  

+ Các thông báo kết luận kiểm tra; 

+ Các văn bản thể hiện nội dung đã 

được xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối 

với từng vấn đề phát hiện qua kiểm 

tra. 

+ Tài liệu kiểm chứng khác (nếu có). 

 

Từ 80%-100% số vấn đề phát hiện được 

xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì điểm đánh 

giá được tính theo công thức: 

[
                                                    

    
] 
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ST

T 
Lĩnh vực/tiêu chí/tiêu chí thành phần 

Điểm 

tối đa  

Cách chấm điểm Tài liệu kiểm chứng hoặc giải trình 

 
Dưới 80% số vấn đề phát hiện được xử 

lý hoặc kiến nghị xử lý: 0 
 

  

3 
Tuyên truyền công tác cải cách hành 

chính 
1.50 

- Thực hiện tuyên truyền CCHC bằng ít nhất một 

trong các hình thức sau: (1) Đăng tải thông tin 

CCHC trên website của sở; (2) Tuyên truyền 

CCHC trên phát thanh, truyền hình (3) Báo 

Quảng N m… thì điểm đánh giá là 0.5. 

- Ngoài các hình thức trên, thực hiện tuyên truyền 

CCHC bằng ít nhất một trong số các hình thức 

khác, như: (như: Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về 

CCHC; tọ  đàm về CCHC; tổ chức sinh hoạt 

chuyên đề, hội nghị, tập huấn CCHC)… thì điểm 

đánh giá là 0.5. 

Cung cấp tin, bài và được đăng tải trên tr ng 

thông tin cải cách hành chính tỉnh (từ 5 tin bài trở 

lên): 0.5 

- Nếu không thực hiện tuyên truyền CCHC thì 

điểm đánh giá là 0. 

- Các văn bản, hình ảnh chứng minh 

đã tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền, đồng thời giải trình cụ thể đối 

với các hoạt động không có tài liệu 

kiểm chứng 

 

4 
Thực hiện chế độ báo cáo cải cách 

hành chính định kỳ 
1.00 

- Báo cáo phải đảm bảo yêu cầu:  

+ Đầy đủ nội dung theo hướng dẫn của Sở Nội vụ 

(kể cả các phụ lục kèm theo báo cáo năm); Đầy 

đủ thông tin, số liệu, có đánh giá, kiến nghị. 

+ Báo cáo gửi đúng thời gi n theo quy định: (báo 

cáo quý gửi trước ngày 10 củ  tháng cuối quý; 

báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 10 củ  tháng 6; 

báo cáo năm gửi trước ngày 05/12 hàng năm). 

+ Các Báo cáo phải được thực hiện đúng yêu cầu 

Báo cáo quý, 6 tháng, năm củ  cơ 

qu n, đơn vị 
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ST

T 
Lĩnh vực/tiêu chí/tiêu chí thành phần 

Điểm 

tối đa  

Cách chấm điểm Tài liệu kiểm chứng hoặc giải trình 

về nội dung và thời gi n thì điểm đánh giá là 1 

điểm. 

- Trường hợp có một báo cáo không đáp ứng một 

trong các yêu cầu trên thì điểm đánh giá là 0.5. 

-Có từ h i báo cáo không đáp ứng một trong các 

yêu cầu trên: 0 

5 
Sáng kiến hoặc giải pháp mới trong 

cải cách hành chính 
1.00 

- Các sáng kiến hoặc giải pháp mới trong cải cách 

hành chính phải đáp ứng yêu cầu sau: 

+ Lần đầu tiên được áp dụng hoặc áp dụng thử để 

nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách 

hành chính trong nội bộ sở, ngành; 

+ Đã hoặc có khả năng m ng lại hiệu quả thiết 

thực, nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ cải 

cách hành chính của huyện hoặc tỉnh 

- Các văn bản phê duyệt triển khai 

các giải pháp mới trong thực hiện các 

nội dung cải cách hành chính; 

-Các văn bản công nhận sáng kiến 

củ  cơ qu n có thẩm quyền (nếu có).  

- Đơn đề nghị công nhận sáng kiến 

(theo phụ lục I Quyết định số 

32/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh) 

6 
Thực hiện các nhiệm vụ, công việc 

được UBND tỉnh giao 
3.00 

  

6.1 

Thực hiện các nhiệm vụ, công việc được 

UBND tỉnh gi o (thể hiện qu  phần 

mềm theo dõi, giám sát nhiệm vụ) 

1.50 

Các cơ qu n, đơn vị không tự đánh giá tiêu chí 

này. 

 

6.2 

Thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh 

gi o trong Kế hoạch cải thiện Chỉ số cải 

cách hành chính hàng năm; Kế hoạch cải 

thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành 

chính công tỉnh hàng năm 

1.50 

Tính tỷ lệ % số nhiệm vụ đã hoàn thành đúng tiến 

độ so với tổng số nhiệm vụ đã được UBND tỉnh 

giao. 

Điểm đánh giá được tính theo công thức 

[
                        

    
] 

Thống kê số lượng nhiệm vụ được 

giao trong năm và kết quả thực hiện 

các nhiệm vụ được giao 

-  Các tài liệu kiểm chứng khác (nếu 

có) 

- Xác định tỷ lệ, đối chiếu với thang 

điểm để tự chấm 
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ST

T 
Lĩnh vực/tiêu chí/tiêu chí thành phần 

Điểm 

tối đa  

Cách chấm điểm Tài liệu kiểm chứng hoặc giải trình 

II CẢI CÁCH THỂ CHẾ 5.00   

1 
Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật 
1.50 

  

1.1 

Xây dựng kế hoạch kiểm tr , rà soát, hệ 

thống hó  văn bản quy phạm pháp luật 

hàng năm  

0.50 

Yêu cầu: Có  ây dựng kế hoạch kiểm tr , rà soát, 

hệ thống hó  văn bản quy phạm pháp luật. Kế 

hoạch đảm bảo về thời gi n, chất lượng theo yêu 

cầu tại Kế hoạch kiểm tr , rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật củ  UBND tỉnh là 

0.5. 

- B n hành Kế hoạch không đảm bảo về thời 

gi n, chất lượng theo yêu cầu hoặc không b n 

hành thì điểm đánh giá là 0. 

Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống 

hóa VBQPPL củ  cơ qu n, đơn vị 

1.2 

Thực hiện chế độ báo cáo hàng năm về 

kết quả rà soát, hệ thống hó  văn bản 

quy phạm pháp luật 

0.50 

Yêu cầu: 

+ Nội dung báo cáo được thực hiện theo đúng 

khoản 3 Điều 170 thuộc Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 củ  Chính phủ. 

+ Thời hạn báo cáo gửi về Sở Tư pháp trước 

ngày 15/12 hằng năm hoặc theo Kế hoạch củ  

tỉnh. 

- Báo cáo đầy đủ nội dung và đúng quy định về 

thời gi n thì điểm đánh giá là 0.50. Trường hợp 

không đầy đủ nội dung, không đúng thời gi n thì 

điểm đánh giá là 0. 

- Báo cáo kết quả rà soát, hệ thống 

hóa VBQPPL. 

- Kết quả theo dõi, kiểm tr  củ  Sở 

Tư pháp. 

1.3 

Thực hiện chế độ báo cáo hàng năm về 

kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật 

0.50 

Yêu cầu: 

+ Nội dung báo cáo được thực hiện theo đúng 

khoản 3 Điều 135 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

- Báo cáo kết quả kiểm tr ,  ử lý 

VBQPPL. 

- Kết quả theo dõi, kiểm tr  củ  Sở 
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ST

T 
Lĩnh vực/tiêu chí/tiêu chí thành phần 

Điểm 

tối đa  

Cách chấm điểm Tài liệu kiểm chứng hoặc giải trình 

ngày 14/5/2016 củ  Chính phủ. 

+ Thời hạn báo cáo gửi về Sở Tư pháp trước 

ngày 15/12 hằng năm hoặc theo Kế hoạch củ  

tỉnh. 

- Báo cáo đầy đủ nội dung và đúng quy định về 

thời gi n thì điểm đánh giá là 0.50. Trường hợp 

không đầy đủ nội dung, không đúng thời gi n thì 

điểm đánh giá là 0. 

Tư pháp. 

2 Theo dõi thi hành pháp luật 2.00 
  

2.1 
Mức độ hoàn thành kế hoạch theo dõi thi 

hành pháp luật 
0.50 

- Yêu cầu:  
Báo cáo mức độ hoàn thành kế hoạch theo dõi thi 

hành pháp luật củ  cơ qu n, đơn vị, nếu: 

+ Hoàn thành 100% kế hoạch thì điểm đánh giá 

là 0.5. 

+ Hoàn thành từ 80% - dưới 100% kế hoạch thì 

điểm đánh giá là 0.25. 

+ Dưới 80% kế hoạch thì điểm đánh giá là 0. 

(Cơ qu n không b n hành kế hoạch hoặc ban 

hành sau 30 ngày kể từ ngày kế hoạch tỉnh ban 

hành thì điểm đánh giá là 0) 

- Kế hoạch theo dõi thi hành pháp 

luật củ  cơ qu n, đơn vị. 

- Giải trình của cơ qu n, đơn vị về tỷ 

lệ số nhiệm vụ/sản phẩm đã hoàn 

thành so với tổng số nhiệm vụ/sản 

phẩm theo Kế hoạch củ  cơ qu n, 

đơn vị. 

- Tài liệu kiểm chứng khác (nếu có). 

2.2 
Thực hiện chế độ báo cáo theo dõi thi 

hành pháp luật 
0.50 

Yêu cầu: 

- Nội dung báo cáo theo quy định tại Thông tư số 

16/2018/TT-BTP. 

- Thời hạn gửi báo cáo: theo hướng dẫn của Sở 

Tư pháp. 

- Báo cáo đầy đủ nội dung và đúng quy định về 

thời gi n thì điểm đánh giá là 0.5. Trường hợp 

- Báo cáo theo dõi thi hành pháp luật. 

- Kết quả theo dõi, kiểm tr  củ  Sở 

Tư pháp. 
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ST

T 
Lĩnh vực/tiêu chí/tiêu chí thành phần 

Điểm 

tối đa  

Cách chấm điểm Tài liệu kiểm chứng hoặc giải trình 

không đầy đủ nội dung, không đúng thời gi n thì 

điểm đánh giá là 0. 

2.3 
Xử lý những bất cập qua theo dõi thi hành 

pháp luật 
0.50 

- Yêu cầu: Căn cứ kết quả thu thập thông tin, kết 

quả kiểm tr , điều tr , khảo sát tình hình thi hành 

pháp luật, các cơ qu n, đơn vị  ử lý theo thẩm 

quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền  ử lý 

kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo 

quy định tại Điều 14, Nghị định số 59/2012/NĐ-

CP. 

- Nếu b n hành đầy đủ văn bản  ử lý hoặc kiến 

nghị  ử lý kết quả TDTHPL theo thẩm quyền thì 

điểm đánh giá là 1. 

- B n hành không đầy đủ hoặc không kịp thời các 

văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vấn đề bất 

cập phát hiện qua theo dõi thi hành pháp luật thì 

điểm đánh giá là 0. 

- Báo cáo kết quả thi hành pháp luật. 

- Các văn bản xử lý hoặc kiến nghị 

cấp có thẩm quyền xử lý đối với các 

vấn đề phát sinh qua theo dõi thi hành 

pháp luật. 

 

2.4 

Báo cáo kết quả thực hiện một số nhiệm 

vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ 

pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số chi phí 

tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) 

0.50 

Báo cáo đầy đủ nội dung và đúng thời hạn theo 

hướng dẫn củ  Sở Tư pháp thì điểm đánh giá là 

0.5 

Báo cáo không đạt một trong các yêu cầu trên 

hoặc không báo cáo điểm đánh giá là 0 

Báo cáo kết quả thực hiện củ  cơ 

qu n, đơn vị 

3 

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện 

chính sách, pháp luật thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của huyện 

1.50 

  

3.1 
Mức độ hoàn thành kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra 
0.50 

- Yêu cầu: Thanh tra việc thực hiện chính sách, 

pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

huyện, nếu: 

- Kế hoạch thanh tra; 

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 

thanh tra. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-59-2012-nd-cp-theo-doi-tinh-hinh-thi-hanh-phap-luat-144158.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-59-2012-nd-cp-theo-doi-tinh-hinh-thi-hanh-phap-luat-144158.aspx
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ST

T 
Lĩnh vực/tiêu chí/tiêu chí thành phần 

Điểm 

tối đa  

Cách chấm điểm Tài liệu kiểm chứng hoặc giải trình 

- Hoàn thành 100% kế hoạch thì điểm đánh giá là 

0.50 

- Hoàn thành 80% - dưới 100% kế hoạch thì điểm 

đánh giá là 0.25. 

- Hoàn thành dưới 80% kế hoạch thì điểm đánh 

giá là 0. 

3.2 
Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 

kết luận sau thanh tra, kiểm tra 
1.00 

- Yêu cầu: thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo 

dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kết luận 

th nh tr  theo quy định tại Điều 22, 23, 24 Nghị 

định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của 

Chính phủ. Nếu: 

- 100% các vấn đề phát hiện qua thanh tra, kiểm 

tr  đã  ử lý hoặc kiến nghị xử lý thì điểm đánh 

giá 1. 

- Từ 80% - dưới 100% các vấn đề phát hiện qua 

thanh tra, kiểm tr  đã  ử lý hoặc kiến nghị xử lý 

thì điểm đánh giá là 0.5. 

- Dưới 80% các vấn đề phát hiện qua thanh tra, 

kiểm tr  đã  ử lý hoặc kiến nghị xử lý thì điểm 

đánh giá là 0. 

- Các quyết định kiểm tr  việc thực 

hiện Kết luận th nh tr  củ  huyện; 

- Báo cáo kết quả kiểm tr . 

 

III 
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH 
18.5 

  

1 Rà soát thủ tục hành chính 2.00 
  

1.1 

Xây dựng văn bản triển khai Kế hoạch 

rà soát thủ tục hành chính (TTHC) hàng 

năm của tỉnh  

0.50 

- Kế hoạch b n hành không quá 30 ngày kể từ 

ngày kế hoạch củ  tỉnh được b n hành thì điểm 

đánh giá là 0.5. 

- Kế hoạch rà soát TTHC củ  cơ 

qu n, đơn vị gửi Văn phòng UBND 

tỉnh tổng hợp. 
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ST

T 
Lĩnh vực/tiêu chí/tiêu chí thành phần 

Điểm 

tối đa  

Cách chấm điểm Tài liệu kiểm chứng hoặc giải trình 

- B n hành s u thời hạn nêu trên hoặc không b n 

hành thì điểm đánh giá là 0. 

 

1.2 Xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát 1.50 

Điểm đánh giá là tổng điểm 3 tiêu chí thành phần: 

- Có báo cáo kết quả rà soát đúng thời hạn: 0.5 

- Có phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính 

hoặc có kiến nghị sử  đổi, bổ sung, bãi bỏ quy 

định thủ tục hành chính không phù hợp: 0.5 

- Các vấn đề bất cập qua quá trình thực hiện thủ 

tục hành chính được tổng hợp vào báo cáo công 

tác kiểm soát thủ tục hành chính định kỳ hoặc đột 

xuất: 0.5 

- Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành 

chính. 

- Báo cáo định kỳ, đột xuất gửi 

UBND tỉnh, trong đó các vấn đề bất 

cập trong quá trình thực hiện TTHC: 

những thủ tục hành chính đã có hiệu 

lực thi hành nhưng chư  được công 

bố, công khai hoặc được công bố, 

công kh i nhưng chư  đầy đủ, chính 

xác nội dung quy định về TTHC tại 

các văn bản quy phạm pháp luật, hoặc 

đã hết hiệu lực thi hành, bị hủy bỏ, 

bãi bỏ nhưng vẫn được đăng tải công 

khai hoặc không đảm bảo sự cần 

thiết, hợp lý, hợp pháp được tổng hợp 

vào báo  

2 Công khai TTHC 4.50   

2.1 

Thực hiện niêm yết, công kh i TTHC tại 

Trung tâm Hành chính công/Bộ phận 

Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện 

1.50 

- Yêu cầu: Đảm bảo yêu cầu tại Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 củ  Văn 

phòng Chính phủ, nếu:  

- Công bố đầy đủ thì điểm đánh giá là 1.5. 

- Công bố không đầy đủ thì điểm đánh giá là 0. 

- Báo cáo công tác kiểm soát TTHC 

củ  đơn vị. 

- Hình ảnh minh họa. 

- Kết quả kiểm tr  công tác KSTTHC, 

CCHC củ  năm đánh giá. 

 

2.2 Tỷ lệ đơn vị hành chính cấp  ã công 

kh i TTHC đầy đủ, đúng quy định tại Bộ 
1.50 

Tỷ lệ đơn vị hành chính cấp  ã công kh i TTHC 

đầy đủ, đúng quy định tại nơi tiếp nhận, giải 

- Báo cáo công tác kiểm soát TTHC 

củ  đơn vị. 
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ST

T 
Lĩnh vực/tiêu chí/tiêu chí thành phần 

Điểm 

tối đa  

Cách chấm điểm Tài liệu kiểm chứng hoặc giải trình 

phận tiếp nhận và trả kết quả  quyết TTHC: 

- 100% số  ã công kh i đầy đủ, đúng quy định thì 

điểm đánh giá là 1.5 

- Từ 85% - dưới 100% số  ã công kh i đầy đủ, 

đúng quy định thì điểm đánh giá là 0.5. 

- Dưới 85% số  ã công kh i đầy đủ, đúng quy 

định thì điểm đánh giá là 0. 

- Hình ảnh minh họa. 

- Kết quả kiểm tra công tác KSTTHC, 

CCHC củ  năm đánh giá.  

2.3 

Công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết trên Cổng/Tr ng thông tin điện tử 

của huyện 

1.50 

- Đầy đủ, đúng quy định thì điểm đánh giá là 1.5. 

- Không đầy đủ hoặc không đúng quy định thì 

điểm đánh giá là 0. 

- Báo cáo củ  đơn vị. 

-Kết quả kiểm tr  trên Tr ng/Cổng 

thông tin điện tử củ  huyện. 

3 

Xử lý phản ánh, kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức đối với các quy định 

hành chính và TTHC 

1.00 

  

3.1 

Công kh i địa chỉ cơ qu n, số điện thoại 

chuyên dùng, địa chỉ Email củ  Văn 

phòng UBND tỉnh để tiếp nhận phản 

ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về 

quy định hành chính (theo quy định tại 

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP) tại trụ 

sở và trên Cổng/Tr ng thông tin điện tử 

của huyện 

0.50 

Yêu cầu: công kh i đầy đủ thông tin theo quy 

định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP tại trụ sở 

và trên Trang/Cổng thông tin điện tử củ  cơ qu n, 

đơn vị thì điểm đánh giá là 0.5. 

- Công kh i không đầy đủ thông tin theo quy định 

thì điểm đánh giá là 0. 

- Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện 

kiểm soát thủ tục hành chính định kỳ. 

- Hình ảnh công khai tại trụ sở và trên 

Cổng (Tr ng) thông tin điện tử củ  cơ 

qu n, đơn vị. 

3.2 

Xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, 

tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết (nếu không có phản ánh, kiến 

nghị được điểm tối đ ) 

0.50 

Yêu cầu: 

- 100% phản ánh, kiến nghị được xử lý hoặc kiến 

nghị xử lý (có báo cáo cụ thể) và đảm bảo thời 

gian theo yêu cầu thì điểm đánh giá là 0.5. 

Dưới 100% số phản ánh, kiến nghị được xử lý 

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện 

kiểm soát thủ tục hành chính định kỳ. 
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ST

T 
Lĩnh vực/tiêu chí/tiêu chí thành phần 

Điểm 

tối đa  

Cách chấm điểm Tài liệu kiểm chứng hoặc giải trình 

đúng quy định thì điểm đánh giá là 0. 

(Trường hợp trong năm cơ qu n không nhận 

được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức 

đối với quy định hành chính, TTHC nhưng có 

báo cáo đầy đủ và đảm bảo thời gian theo yêu cầu 

thì đạt điểm tối đ  ở tiêu chí này). 

4 
Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông 
11.00 

  

4.1 

Tỉ lệ TTHC thực hiện theo cơ chế một 

cửa so với tổng số TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của huyện 

1.00 

- 100% số lượng TTHC (trừ TTHC quy định 

không thực hiện theo cơ chế một cửa, nếu có) thì 

điểm đánh giá là 1. 

- Từ 90% - dưới 100% số lượng TTHC thì điểm 

đánh giá là 0.5. 

- Dưới 90% số lượng TTHC thì điểm đánh giá là 

0. 

- Báo cáo cải cách hành chính; Báo 

cáo kiểm soát TTHC củ  đơn vị. 

(Trong đó nêu rõ số TTHC thực hiện 

cơ chế một cửa và số TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết của đơn vị). 

4.2 

Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ 

sơ TTHC của huyện trên cổng dịch vụ 

công của tỉnh (đầy đủ, thường xuyên, 

liên tục) 

1.00 

100% hồ sơ TTHC công kh i tiến độ và kết quả 

giải quyết thì điểm đánh giá là 1 

Có hồ sơ TTHC chư  được công kh i tiến độ 

hoặc kết quả giải quyết thì điểm đánh giá là 0.5 

Hồ sơ TTHC không được công kh i tiến độ hoặc 

kết quả giải quyết thì điểm đánh giá là 0 

Báo cáo củ  đơn vị 

Kết quả theo dõi, kiểm tr  củ  Văn 

phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và 

Truyền thông 

4.3 

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 

1.00 

- 100% đơn vị hành chính cấp  ã có 100% số 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được thực 

hiện theo cơ chế một cử  thì điểm đánh giá là 1. 

- Từ 80% - dưới 100% số đơn vị có 100% số 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được thực 

hiện theo cơ chế một cử  thì điểm đánh giá là 0.5. 

- Thống kê số lượng cấp xã có 100% 

số TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết được thực hiện theo cơ chế một 

cửa. 
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ST

T 
Lĩnh vực/tiêu chí/tiêu chí thành phần 

Điểm 

tối đa  

Cách chấm điểm Tài liệu kiểm chứng hoặc giải trình 

- Từ 60% - dưới 80% số đơn vị có 100% số 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được thực 

hiện theo cơ chế một cử  thì điểm đánh giá là 

0.25. 

- Dưới 60% số đơn vị có 100% số TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết được thực hiện theo cơ chế 

một cử  thì điểm đánh giá là 0. 

4.4 

Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ 

sơ TTHC của xã trên cổng dịch vụ công 

của tỉnh, tr ng thông tin điện tử của 

huyện (đầy đủ, thường xuyên, liên tục) 

2.00 

- 100% số  ã đã công khai tiến độ, kết quả giải 

quyết hồ sơ TTHC của xã trên cổng dịch vụ công 

của tỉnh, tr ng thông tin điện tử của huyện thì 

điểm đánh giá là 2 

- Từ 80% - dưới 100% số đơn vị thì điểm đánh 

giá 1.5 

-Từ 60% - dưới 80% số đơn vị thì điểm đánh giá 

1 

- Dưới 60% số đơn vị thì điểm đánh giá là 0 

- Báo cáo củ  đơn vị 

- Kết quả theo dõi, kiểm tr  củ  Văn 

phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và 

Truyền thông 

4.5 Kết quả giải quyết TTHC 3.00 
  

4.5.

1 

Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp huyện 

tiếp nhận trong năm được giải quyết 

đúng hạn
1
 

2.00 

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

giải quyết đúng hạn thì điểm đánh giá được tính 

theo công thức 

[
                            

    
] 

- Dưới 95% hồ sơ TTHC được giải quyết đúng 

hạn thì điểm dánh giá là 0. 

Bảng truy xuất kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính củ  cơ qu n, đơn vị 

năm đánh giá. 

 

                                           
1
 Không tính hồ sơ giải quyết củ  Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đ i cấp huyện 
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ST

T 
Lĩnh vực/tiêu chí/tiêu chí thành phần 

Điểm 

tối đa  

Cách chấm điểm Tài liệu kiểm chứng hoặc giải trình 

4.5.

2 

Tỷ lệ UBND cấp xã có hồ sơ TTHC tiếp 

nhận, giải quyết trong năm đúng hạn 
1.00 

- 100% số xã có hồ sơ TTHC được giải quyết 

đúng hạn 100% thì điểm đánh giá là 1. 

- Từ 90% đến dưới 100% số xã có hồ sơ TTHC 

được giải quyết đúng hạn 100% thì điểm đánh giá 

là 0.5. 

- Dưới 90% số xã có hồ sơ TTHC được giải 

quyết đúng hạn 100% thì điểm đánh giá là 0. 

- Bảng kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính củ  cơ qu n, đơn vị củ  năm 

đánh giá. 

- Báo cáo kết quả giải quyết TTHC 

của cấp xã. 

4.6 Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC 2.00   

4.6.

1 

Thực hiện đánh giá việc giải quyết 

TTHC theo quy định tại huyện 
1.00 

- Yêu cầu: Thực hiện theo quy định tại Nghị định 

số 61/2018/NĐCP và Thông tư 01/2018/TT-

VPCP.  

- Nếu đạt điểm đánh giá từ tốt trở lên thì điểm 

đánh giá là 1;  

- Nếu đạt điểm đánh giá khá thì điểm đánh giá là 

0.5 điểm; 

 - Nếu đạt điểm đánh giá trung bình trở xuống thì 

điểm đánh giá là 0. 

- Trường hợp chư  triển kh i đánh giá theo quy 

định  thì điểm đánh giá là 0 

- Báo cáo công tác kiểm soát TTHC 

của huyện;  

- Kết quả theo dõi, kiểm tra củ  Văn 

phòng UBND tỉnh (do Văn phòng 

UBND tỉnh cung cấp).  

- TLKC khác (nếu có). 

4.6.

2 

Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC 

của xã 
1.00 

- Yêu cầu: Thực hiện theo quy định tại Nghị định 

số 61/2018/NĐCP và Thông tư 01/2018/TT-

VPCP.  

- Nếu từ 80% - 100% UBND cấp xã đạt điểm 

đánh giá từ tốt trở lên thì điểm đánh giá là 1;  

- Nếu từ 60% - 80% UBND cấp xã đạt điểm đánh 

giá từ tốt trở lên thì điểm đánh giá là 0.5 điểm; 

 - Dưới 60% UBND cấp  ã đạt điểm đánh giá từ 

- Báo cáo công tác kiểm soát TTHC 

của huyện;  

- Kết quả theo dõi, kiểm tra củ  Văn 

phòng UBND tỉnh (do Văn phòng 

UBND tỉnh cung cấp).  

- TLKC khác (nếu có). 
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ST

T 
Lĩnh vực/tiêu chí/tiêu chí thành phần 

Điểm 

tối đa  

Cách chấm điểm Tài liệu kiểm chứng hoặc giải trình 

tốt trở lên thì điểm đánh giá là 0. 

- Trường hợp chư  triển kh i đánh giá tại UBND 

cấp  ã thì điểm đánh giá là 0 

4.7 

Thực hiện quy định về thư  in lỗi trong 

trường hợp giải quyết hồ sơ TTHC trễ 

hạn (cấp huyện và cấp xã) 

1.00 

- Thực hiện thư  in lỗi đối với 100% hồ sơ TTHC 

trễ hạn theo đúng quy định thì điểm đánh giá là 1. 

- Thực hiện thư  in lỗi đối từ 70% - dưới 100% 

hồ sơ TTHC trễ hạn theo đúng quy định thì điểm 

đánh giá là 0.5. 

- Không thực hiện thư  in lỗi hoặc thực hiện thư 

xin lỗi không kịp thời, không đạt 70% hồ sơ 

TTHC trễ hạn thì điểm đánh gi  là 0. 

- Trường hợp không có hồ sơ TTHC bị trễ hạn thì 

đạt điểm tối đ . 

- Thống kê số lượng thư  in lỗi của 

đơn vị 

IV 
CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY 

HÀNH CHÍNH 
5.00 

  

1 

Thực hiện quy định của Chính phủ, 

hướng dẫn của các bộ, ngành Trung 

ương và chỉ đạo của tỉnh về tổ chức bộ 

máy 

1.00 

  

1.1 

Sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy và kiện 

toàn chức năng nhiệm vụ của Phòng 

chuyên môn và đơn vị trực thuộc UBND 

huyện theo quy định củ  Chính phủ, 

hướng dẫn củ  các bộ, ngành Trung 

ương và chỉ đạo củ  tỉnh về tổ chức bộ 

máy 

0.50 

- Trên cơ sở Quyết định củ  cơ qu n thẩm quyền 

kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức củ  cơ qu n; cơ qu n thực hiện sắp 

xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức củ  cơ qu n 

mình bảo đảm đúng quy định thì điểm đánh giá là 

0.5. 

- Quyết định củ  cơ qu n thẩm quyền 

kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức củ  cơ qu n, đơn 

vị. 

- Quyết đinh củ  cơ qu n quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức củ  các cơ qu n, đơn vị 
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ST

T 
Lĩnh vực/tiêu chí/tiêu chí thành phần 

Điểm 

tối đa  

Cách chấm điểm Tài liệu kiểm chứng hoặc giải trình 

- Thực hiện không đúng quy định thì điểm đánh 

giá là 0. 

trực thuộc. 

- Quy chế làm việc củ  cơ qu n, đơn 

vị. 

1.2 

Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng 

lãnh đạo cấp phòng và tương đương 

thuộc UBND huyện 

0.50 

- Thực hiện đúng theo quy định thì điểm đánh giá 

là 0.5. 

- Không thực hiện đúng theo quy định thì điểm 

đánh giá là 0. 

- Báo cáo cơ cấu số lượng lãnh đạo 

cấp phòng và tương đương thuộc 

UBND huyện. 

- Qua theo dõi, tổng hợp của Sở Nội 

vụ. 

2 
Thực hiện quy định về sử dụng biên 

chế được cấp có thẩm quyền giao 
2.00 

  

2.1 
Thực hiện quy định về sử dụng biên chế 

hành chính 
1.00 

- Trên cơ sở quyết định củ  cơ qu n thẩm quyền 

giao biên chế hành chính thực hiện quản lý, sử 

dụng theo đúng quy định thì đánh giá là 1. 

- Còn bố trí l o động hợp đồng làm nhiệm vụ 

chuyên môn, nghiệp vụ hoặc sử dụng viên chức 

làm việc trong cơ qu n hành chính nhà nước thì 

điểm đánh giá là 0. 

 - Quyết định củ  cơ qu n thẩm 

quyền giao biên chế công chức. 

-  Quyết định củ  cơ qu n phân bổ 

biên chế công chức. 

- Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng 

biên chế công chức. 

2.2 

Thực hiện quy định về số lượng người 

làm việc trong các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc 

1.00 

- Trên cơ sở quyết định củ  cơ qu n thẩm quyền 

giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự 

nghiệp; thực hiện quản lý, sử dụng theo đúng quy 

định thì đánh giá là 1. 

- Có hợp đồng làm nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp 

vụ trong số lượng người làm việc được gi o (trừ 

đơn vị sự nghiệp giáo dục) thì điểm đánh giá là 

0. 

- Quyết định củ  cơ qu n thẩm quyền 

giao về số lượng người làm việc trong 

các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. 

-  Quyết định củ  đơn vị phân bổ số 

lượng người làm việc trong các đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc. 

- Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng 

số lượng người làm việc trong các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc. 
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ST

T 
Lĩnh vực/tiêu chí/tiêu chí thành phần 

Điểm 

tối đa  

Cách chấm điểm Tài liệu kiểm chứng hoặc giải trình 

3 Thực hiện phân cấp quản lý 2.00 
  

3.1 

Thực hiện các quy định về phân cấp, ủy 

quyền quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh 

vực do Trung ương và tỉnh b n hành 

0.50 

Thực hiện đầy đủ các quy định về phân cấp, ủy 

quyền quản lý do Trung ương và tỉnh b n hành 

thì điểm đánh giá là 0.5. 

- Không thực hiện đầy đủ các quy định về phân 

cấp, ủy quyền thì điểm đánh giá là 0. 

 Quyết định/Báo cáo và đề  uất 

phương án phân cấp, ủy quyền quản 

lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực. 

 

3.2 

Thực hiện kiểm tr , đánh giá định kỳ đối 

với việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý 

nhà nước đã phân cấp, ủy quyền  

0.50 

- Có thực hiện kiểm tr , đánh giá định kỳ đối với 

các nhiệm vụ quản lý nhà nước đã phân cấp, ủy 

quyền thì điểm đánh giá là 0.5. 

- Không thực hiện kiểm tr  thì điểm đánh giá là 

0. 

(Có thể lồng ghép trong kiểm tra cải cách hành 

chính hoặc kiểm tra củ  ngành, lĩnh vực). 

- Kế hoạch/biên bản về việc kiểm tra, 

đánh giá định kỳ đối với các nhiệm 

vụ đã phân cấp, ủy quyền (Có thể 

lồng ghép trong kiểm tra cải cách 

hành chính hoặc kiểm tra của ngành, 

lĩnh vực). 

- Báo cáo kết quả kiểm tr , đánh giá 

định kỳ đối với các nhiệm vụ đã phân 

cấp, ủy quyền. 

3.3 
Xử lý các vấn đề về phân cấp, ủy quyền 

phát hiện qu  kiểm tr  
1.00 

- Sau khi kiểm tra 100% số vấn đề phát hiện được 

xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì điểm đánh giá là 1 

(Trường hợp qua kiểm tra không phát hiện vấn đề 

cần xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì tiêu chí này 

vẫn đạt điểm tối đ ). 

- Từ 80% - dưới 100% số vấn đề phát hiện được 

xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì điểm đánh giá là 

0.5. 

- Dưới 80% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc 

kiến nghị xử lý thì điểm đánh giá là 0. 

- Báo cáo kết quả xử lý hoặc kiến 

nghị xử lý hạn chế, bất cập 

- Thông báo kết luận củ  người có 

thẩm quyền đối với kết quả kiểm tra 

(nếu có) 
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ST

T 
Lĩnh vực/tiêu chí/tiêu chí thành phần 

Điểm 

tối đa  

Cách chấm điểm Tài liệu kiểm chứng hoặc giải trình 

V 

XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT 

LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG 

CHỨC, VIÊN CHỨC 

8.50 

  

1 

Rà soát, bố trí cán bộ, công chức và 

thực hiện cơ cấu ngạch công chức theo 

vị trí việc làm 

2.00 

  

1.1 
Triển khai rà soát và bố trí công chức 

theo vị trí việc làm được duyệt 
1.00 

Điểm mục này là tổng điểm các tiêu chí thành 

phần 

- Có thực hiện rà soát hiện trạng công chức so với 

mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc 

làm được duyệt (có báo cáo cụ thể) thì điểm đánh 

giá là  0.5 

- Tỷ lệ công chức được bố trí phù hợp với mô tả 

công việc và khung năng lực của vị trí việc làm 

đạt từ 90% trở lên thì điểm đánh giá là  0.5 

- Báo cáo củ  đơn vị. 

- Kết quả theo dõi, kiểm tra của Sở 

Nội vụ 

1.2 

Mức độ thực hiện cơ cấu ngạch công 

chức theo Đề án vị trí việc làm được phê 

duyệt 

1.00 

- 100% công chức có ngạch công chức phù hợp 

với yêu cầu ngạch công chức của vị trí việc làm 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt 1 thì điểm 

đánh giá là 1 

 

- Từ 60% - dưới 100% thì điểm đánh giá được 

tính theo công thức 

 Tỷ lệ % đạt được x 1.00  

 100%  
 

Báo cáo hàng năm về mức độ thực 

hiện cơ cấu ngạch công chức theo vị 

trí việc làm. 

2 Thực hiện quy định về tuyển dụng, sử 

dụng viên chức tại các đơn vị sự 
1.00 

- Thực hiện đúng quy định thì điểm đánh giá là 1. 

- Không đúng quy định thì điểm đánh giá là 0. 
- Báo cáo củ  cơ qu n, đơn vị 
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ST

T 
Lĩnh vực/tiêu chí/tiêu chí thành phần 

Điểm 

tối đa  

Cách chấm điểm Tài liệu kiểm chứng hoặc giải trình 

nghiệp công lập trực thuộc huyện 

3 
Thực hiện quy định về bổ nhiệm vị trí 

lãnh đạo cấp phòng và tương đương 
1.00 

  

 

100% lãnh đạo cấp phòng và tương 

tương được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đúng 

quy định điều kiện, tiêu chuẩn: 0.5 

 

- 100% lãnh đạo cấp phòng và tương tương được 

bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đúng quy định điều kiện, 

tiêu chuẩn thì điểm đánh giá là 0.5. 

- Dưới 100% lãnh đạo cấp phòng và tương tương 

được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại không đúng quy 

định điều kiện, tiêu chuẩn thì điểm đánh giá là 0. 

- Các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại đối với lãnh đạo cấp phòng và 

tương đương. 

- Danh sách bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. 

- Kết quả theo dõi của Sở Nội vụ. 

 

100% lãnh đạo cấp phòng và tương 

tương được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đúng 

thời gi n quy định: 0.5 

 

- 100% lãnh đạo cấp phòng và tương tương được 

bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đúng thời gi n quy định 

thì điểm đánh giá là 0.5. 

- Dưới 100% lãnh đạo cấp phòng và tương tương 

được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại không lại đúng thời 

gi n quy định thì điểm đánh giá là 0. 

- Các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại đối với lãnh đạo cấp phòng và 

tương đương. 

- Danh sách bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. 

- Kết quả theo dõi của Sở Nội vụ. 

4 
Thực hiện đánh giá, phân loại công 

chức, viên chức 
1.00 

  

4.1 

Thực hiện trình tự, thủ tục đánh giá, 

phân loại công chức, viên chức theo quy 

định 

0.50 

- Thực hiện trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại 

cán bộ, công chức, viên chức theo đúng hướng 

dẫn của Sở Nội vụ thì điểm đánh giá là 0.5 

- Không đúng quy định thì điểm đánh giá là 0. 

- Báo cáo củ  cơ qu n, đơn vị, địa 

phương. 

- Kết quả theo dõi của Sở Nội vụ. 

4.2 Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính 0.50 

- Trong năm không có cán bộ, công chức, viên 

chức bị  ử lý kỷ luật từ mức khiển trách trở lên 

thì điểm đánh giá là 0.5. 

- Trong năm có trường hợp cán bộ, công chức, 

viên chức bị  ử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên 

- Báo cáo củ  cơ qu n, đơn vị. 

- Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ sẽ phối 

hợp chấm điểm thông qua các kết 

luận thanh tra, kiểm tra củ  cơ qu n 

có thẩm quyền. 
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ST

T 
Lĩnh vực/tiêu chí/tiêu chí thành phần 

Điểm 

tối đa  

Cách chấm điểm Tài liệu kiểm chứng hoặc giải trình 

thì điểm đánh giá là 0. 

5 

Tỷ lệ cán bộ, công chức được đào tạo, 

bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 

trong năm theo kế hoạch của huyện 

1.00 

-Hoàn thành 100% kế hoạch thì điểm đánh giá là 

1 

- Hoàn thành từ 60% - dưới 100% kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thì 

điểm đánh giá được tính theo công thức: 

 
                      

    
  

- Hoàn thành dưới 60% kế hoạch thì điểm đánh 

giá là 0. 

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng củ  cơ 

qu n, đơn vị; Báo cáo đào tạo, bồi 

dưỡng hàng năm, trong đó phải thống 

kê cụ thể số lượng cán bộ, công chức 

được cử đi đào tạo, bồi dưỡng so với 

kế hoạch. 

 

6 
Tỷ lệ giảm biên chế, số người làm việc 

so với năm 2015 
1.00 

Thống kê tổng số biên chế hành chính của huyện 

được gi o trong năm 2015. Thống kê tổng số biên 

chế hành chính thực tế của huyện trong năm đánh 

giá. Tính tỷ lệ % giảm số lượng biên chế hành 

chính thực tế của huyện trong năm đánh giá so 

với tổng số biên chế hành chính của huyện được 

gi o trong năm 2015. Nếu tỷ lệ này đạt: 

- Từ 10% trở lên thì điểm đánh giá là 1  

- Dưới 10% thì điểm đánh giá được tính theo 

công thức [(Tỷ lệ % giảm biên chế 

×1.00)/(10%)]. 

 

- Báo cáo CCHC năm củ  huyện hoặc 

báo cáo thống kê về tình hình, kết quả 

sử dụng biên chế trong năm đánh giá; 

- Kết quả theo dõi, kiểm tr  củ  Sở 

Nội vụ. 

7 Cán bộ, công chức cấp xã 1.50 
  

7.1 
Thực hiện quy định về bầu cử, tuyển 

dụng cán bộ, công chức cấp xã 
0.50 

- Thực hiện đúng quy định thì điểm đánh giá 

là 0.5. 

- Thực hiện không đúng quy định thì điểm đánh 

giá là 0. 

- Báo cáo củ  đơn vị 
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ST

T 
Lĩnh vực/tiêu chí/tiêu chí thành phần 

Điểm 

tối đa  

Cách chấm điểm Tài liệu kiểm chứng hoặc giải trình 

7.2 Tỷ lệ đạt chuẩn công chức cấp  ã
2
 0.50 

- 100% số công chức cấp  ã đạt chuẩn thì điểm 

đánh giá là 0.5. 

- Từ 95% - dưới 100% số công chức cấp  ã đạt 

chuẩn thì điểm đánh giá là 0.25. 

- Dưới 95% số công chức cấp  ã đạt chuẩn thì 

điểm đánh giá là 0. 

 

- Báo cáo số lượng, chất lượng công 

chức cấp xã. 

-Theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ 

 

7.3 Tỷ lệ đạt chuẩn cán bộ cấp  ã
3
 0.50 

- 100% số cán bộ cấp  ã đạt chuẩn thì điểm đánh 

giá là 0.5. 

- Từ 95% - dưới 100% số cán bộ cấp  ã đạt 

chuẩn thì điểm đánh giá là 0.25. 

- Dưới 95% số cán bộ cấp  ã đạt chuẩn thì điểm 

đánh giá là 0. 

 

- Báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ 

cấp xã. 

-Theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ 

 

VI CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 5.00 
  

1 

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý 

hành chính 

1.00 

- Không có s i phạm về sử dụng kinh phí quản lý 

hành chính được phát hiện trong năm đánh giá thì 

điểm đánh giá là 1. 

- Có s i phạm về sử dụng kinh phí quản lý hành 

chính được phát hiện trong năm đánh giá thì điểm 

đánh giá là 0. 

(Sở Nội vụ sẽ phối hợp Thanh tra tỉnh, Sở Tài 

chính chấm điểm thông qua các kết luận thanh 

- Báo cáo tình hình thực hiện cơ chế 

tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 

dụng kinh phí quản lý hành chính củ  

cơ qu n, đơn vị. 

 

                                           
2
 Theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND củ  UBND tỉnh 

3
 Theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND củ  UBND tỉnh 
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ST

T 
Lĩnh vực/tiêu chí/tiêu chí thành phần 

Điểm 

tối đa  

Cách chấm điểm Tài liệu kiểm chứng hoặc giải trình 

tra, kiểm tra củ  cơ qu n có thẩm quyền) 

2 
Thực hiện quy định về sử dụng tài sản 

công 
1.00 

  

2.1 
B n hành Quy chế quản lý, sử dụng tài 

sản công 
0.50 

Có ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản 

công thì điểm đánh giá là 0.5. 

Chư  b n hành thì điểm đánh giá là 0. 

Quyết định b n hành Quy chế quản lý 

tài sản công củ  huyện 

2.2 
Thực hiện quy định về sử dụng tài sản 

công 
0.50 

- Không có s i phạm về sử dụng tài sản công tại 

UBND huyện và đơn vị trực thuộc thì điểm đánh 

giá là 1. 

- Có s i phạm về sử dụng tài sản công tại UBND 

huyện và đơn vị trực thuộc thì điểm đánh giá là 0. 

(Sở Nội vụ sẽ phối hợp Thanh tra tỉnh, Sở Tài 

chính chấm điểm thông qua các kết luận thanh 

tra, kiểm tra củ  cơ qu n có thẩm quyền) 

- Báo cáo tình hình thực hiện quy 

định về sử dụng tài sản công củ  cơ 

qu n, đơn vị 

 

3 
Thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị 

sự nghiệp công lập 
1.00 

  

3.1 

Số đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo 

chi thường xuyên và tự đảm bảo một 

phần chi thường xuyên 

0.50 

- Tăng so với năm trước thì điểm đánh giá là 0.5. 

- Không tăng so với năm trước thì điểm đánh giá 

là 0. 

- Báo cáo số đơn vị sự nghiệp công 

lập tự đảm bảo chi thường xuyên và 

tự đảm bảo một phần chi thường 

 uyên năm 2019 và năm 2020. 

3.2 

Thực hiện quy định về việc phân phối 

kết quả tài chính hoặc sử dụng kinh phí 

tiết kiệm chi thường  uyên trong năm tại 

các đơn vị sự nghiệp công lập 

0.50 

- Không có s i phạm được phát hiện trong năm 

đánh giá thì điểm đánh giá là 0.5. 

- Có s i phạm được phát hiện trong năm đánh giá 

thì điểm đánh giá là 0. 

- Sở Tài chính, Sở Nội vụ sẽ phối hợp chấm 

điểm. 

- Báo cáo củ  đơn vị. 
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ST

T 
Lĩnh vực/tiêu chí/tiêu chí thành phần 

Điểm 

tối đa  

Cách chấm điểm Tài liệu kiểm chứng hoặc giải trình 

4 
Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư 

vốn ngân sách nhà nước hàng năm 
1.00 

- Đạt tỷ lệ giải ngân từ 90% trở lên so với kế 

hoạch được giao thì điểm đánh giá là 1. 

- Đạt tỷ lệ giải ngân từ 60% - dưới 90% so với kế 

hoạch được gi o thì điểm đánh giá được tính theo 

công thức: 

[
                       

    
] 

 Đạt tỷ lệ giải ngân dưới 60% so với kế hoạch 

được giao thì điểm đánh giá là 0. 

(Sở Tài chính, Sở Nội vụ sẽ phối hợp chấm điểm) 

- Báo cáo củ  đơn vị 

 

5 

Tổ chức thực hiện các kiến nghị sau 

thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà 

nước về tài chính, ngân sách (3 năm 

2017-2019) 

1.00 

- Từ 90% trở lên số kiến nghị được thực hiện thì 

điểm đánh giá là 1. 

- Từ 80% - dưới 90% số kiến nghị được thực hiện 

thì điểm đánh giá là 0.5. 

- Từ 70% - dưới 80% số kiến nghị được thực hiện 

thì điểm đánh giá là  0.25 

- Dưới 70% số kiến nghị được thực hiện thì điểm 

đánh giá là 0. 

(Sở Tài chính, Sở Nội vụ sẽ phối hợp chấm 

điểm). 

- Báo cáo củ  đơn vị. 

 

VII HIỆN ĐẠI HÓA NỀN HÀNH CHÍNH 13.50   

1 Ứng dụng công nghệ thông tin 11.00   

1.1 
Triển kh i văn bản điện tử (trừ văn bản 

mật) 
4.00 

  

1.1. Thực hiện số hó , ký số, luân chuyển,  ử 2.00 
Điểm mục này là tổng điểm các tiêu chí thành - Cơ qu n tự đánh giá. 



23 

 

ST

T 
Lĩnh vực/tiêu chí/tiêu chí thành phần 

Điểm 

tối đa  

Cách chấm điểm Tài liệu kiểm chứng hoặc giải trình 

1 lý văn bản đi/đến trên Hệ thống quản lý 

văn bản và điều hành 

phần 

- 100% văn bản đến (trừ văn bản mật) được số 

hó , luân chuyển,  ử lý trên Hệ thống quản lý 

văn bản và điều hành thì điểm đánh giá là 1 

- Tất cả văn bản đi (trừ văn bản mật) được th m 

mưu,  ét duyệt trên Hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành và có đầy đủ chứng thư số cơ qu n, 

chữ ký số củ  lãnh đạo UBND huyện thì điểm 

đánh giá là 1 

- Cung cấp tài khoản (văn thư) để 

kiểm tra. 

- Kết quả theo dõi, kiểm tra của Sở 

Thông tin và Truyền thông 

 

1.1.

2 

Tỷ lệ văn bản đi được gửi dưới dạng 

điện tử qua Hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành trên tổng số văn bản đi củ  cơ 

quan 

2.00 

-Từ 80%-100% văn bản thì điểm đánh giá được 

tính theo công thức: 

 
                     

    
  

- Cơ quan tự đánh giá. 

- Cung cấp tài khoản (văn thư) để 

kiểm tra. 

- Kết quả theo dõi, kiểm tra của Sở 

Thông tin và Truyền thông 

1.2 
Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo qua 

Hệ thống thông tin, báo cáo của tỉnh 
1.00 

Thực hiện theo quy định của UBND tỉnh thì điểm 

đánh giá là 1. Chư  thực hiện thì điểm đánh giá là 

0 

- Cơ qu n tự đánh giá. 

- Kết quả theo dõi, kiểm tra của Sở 

Thông tin và Truyền thông 

1.3 
Tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng thư điện 

tử công vụ trong tr o đổi công việc 
1.00 

- 100% cán bộ, công chức cấp huyện đã sử dụng 

thư điện tử công vụ trong tr o đổi công việc thì 

điểm đánh giá là 1 

-Từ 80% -dưới 100% số cán bộ, công chức thì điểm 

đánh giá là 0.5 

- Dưới 80% số cán bộ, công chức thì điểm đánh giá 

là 0 

- Cơ qu n tự đánh giá. 

- Kết quả theo dõi, kiểm tra của Sở 

Thông tin và Truyền thông 

1.3 
Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến 

(DVCTT)  
5.00 
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ST

T 
Lĩnh vực/tiêu chí/tiêu chí thành phần 

Điểm 

tối đa  

Cách chấm điểm Tài liệu kiểm chứng hoặc giải trình 

1.3.

1 

Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 

3,4 có phát sinh hồ sơ trong năm (trên 

tổng số TTHC được công bố trực tuyến 

mức độ 3,4 có phát sinh hồ sơ) 

1.50 

- Từ 30% số TTHC trở lên cung cấp trực tuyến 

mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ thì điểm đánh giá 

là 1.5. 

- Dưới 30% số TTHC cung cấp trực tuyến mức 

độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ: Tính theo công thức: 

Tỷ lệ % TTHC có phát sinh hồ sơ   1.5)/70%. 

 

- Thống kê tổng số TTHC trực tuyến 

củ  đơn vị 

- Thống kê tổng số TTHC trực tuyến 

được công bố có phát sinh hồ sơ thực 

tế (vừa trực tuyến + trực tiếp) 

- Thống kê số TTHC có phát sinh hồ 

sơ trực tuyến  

 

1.3.

2 

Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến 

mức độ 3 
2.00 

Tỷ lệ số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến/Tổng số hồ sơ 

tiếp nhận (trực tuyến + Truyền thống) củ  TTHC 

mức độ 3 được công bố: 

- Từ 30% số hồ sơ TTHC trở lên thì điểm đánh 

giá là 2. 

- Từ 5%-dưới 30% thì tính theo công thức: (Tỷ lệ 

% hồ sơ   2.00)/30%. 

- Dưới 5%  thì điểm đánh giá 0. 

- Thống kê danh mục TTHC trực 

tuyến mức độ 3 được công bố của 

đơn vị 

- Thống kê tổng số hồ sơ thực tế (trực 

tuyến + trực tiếp) của các TTHC trực 

tuyến 

- Thống kê số hồ sơ trực tuyến đã 

được tiếp nhận và giải quyết thành 

công của các TTHC trực tuyến 

1.3.

3 

Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến 

mức độ 4
4
 

1.50 

Tỷ lệ số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến/Tổng số hồ sơ 

tiếp nhận (trực tuyến + Truyền thống) của TTHC 

mức độ 4 được công bố: 

- Từ 20% số hồ sơ TTHC trở lên thì điểm đánh 

giá là 1.5. 

- Từ 5%-dưới 20% thì tính theo công thức: (Tỷ lệ 

% hồ sơ   1.5)/20%. 

- Dưới 5% số hồ sơ TTHC thì điểm đánh giá là 0. 

- Thống kê danh mục TTHC trực 

tuyến mức độ 4 được công bố của 

đơn vị. 

- Thống kê tổng số hồ sơ thực tế (trực 

tuyến + trực tiếp) của các TTHC trực 

tuyến. 

- Thống kê số hồ sơ trực tuyến đã 

được tiếp nhận và giải quyết thành 

                                           
4
 Tính theo công thức:  Số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến/Tổng số hồ sơ tiếp nhận (trực tuyến + Truyền thống) của TTHC mức độ 4 được công bố 
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ST

T 
Lĩnh vực/tiêu chí/tiêu chí thành phần 

Điểm 

tối đa  

Cách chấm điểm Tài liệu kiểm chứng hoặc giải trình 

công của các TTHC trực tuyến. 

2 

Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 

giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu 

chính công ích
5
 

1.50 

  

2.1 

Tỷ lệ TTHC đã triển kh i có phát sinh 

hồ sơ tiếp nhận/trả kết quả qu  dịch vụ 

bưu chính công ích
6
 

0.50 

- Từ 50% số TTHC trở lên có phát sinh hồ sơ thì 

điểm đánh giá là 0.5. 

- Từ 30% - dưới 50% số TTHC có phát sinh hồ 

sơ thì điểm đánh giá là 0.25. 

- Dưới 30% số TTHC có phát sinh hồ sơ thì điểm 

đánh giá là 0. 

- Tính tỷ lệ % giữ  số TTHC có phát sinh hồ sơ 

qu  dịch vụ BCCI (tiếp nhận hoặc trả kết quả 

hoặc cả h i) so với tổng số TTHC đ ng triển kh i 

thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qu  

dịch vụ BCCI. 

- Đối chiếu với th ng điểm để tự chấm. 

Thống kê danh mục TTHC đã triển 

khai thực hiện tiếp nhận, trả kết quả 

giải quyết qua dịch vụ BCCI, trong số 

đó, thống kê số TTHC có phát sinh 

hồ sơ đã sử dụng dịch vụ BCCI 

2.2 
Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận qu  

dịch vụ bưu chính công ích 
0.50 

Tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận qu  dịch vụ 

BCCI/tổng số hồ sơ tiếp nhận thực tế (đã trừ tổng 

số hồ sơ TTHC thực hiện tiếp nhận qu  dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3,4). 

- Từ 10% số hồ sơ TTHC được tiếp nhận qu  

dịch vụ BCCI trở lên thì điểm đánh giá là 0.5. 

- Dưới 10% số hồ sơ TTHC được tiếp nhận qu  

- Thống kê số hồ sơ TTHC tiếp nhận 

qu  dịch vụ BCCI. 

- Thống kê số hồ sơ TTHC tiếp nhận 

thực tế (gồm hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 

và hồ sơ tiếp nhận qu  dịch vụ 

BCCI). 

                                           
5
 Trường hợp các TTHC được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện qua Dịch vụ Bưu chính công ích có phát sinh hồ sơ TTHC trực tuyến mức độ 3,4, 

được giảm trừ ở tiêu chí này 
6
Chỉ thống kê tỷ lệ trong tổng số TTHC đã triển kh i sử dụng dịch vụ bưu chính công ích 
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ST

T 
Lĩnh vực/tiêu chí/tiêu chí thành phần 

Điểm 

tối đa  

Cách chấm điểm Tài liệu kiểm chứng hoặc giải trình 

dịch vụ BCCI thì điểm đánh giá là 0. 

2.3 
Tỷ lệ hồ sơ TTHC được trả qu  dịch vụ 

bưu chính công ích
7
 

0.50 

Tỷ lệ hồ sơ TTHC trả qu  dịch vụ BCCI/tổng số 

hồ sơ trả thực tế (đã trừ tổng số hồ sơ TTHC thực 

hiện trả qu  dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4) 

- Từ 10% số hồ sơ TTHC trở lên trả qu  dịch vụ 

BCCI thì điểm đánh giá là 0.5. 

- Dưới 10% số hồ sơ TTHC trả qu  dịch vụ BCCI 

thì điểm đánh giá là 0. 

- Thống kê số hồ sơ TTHC trả qu  

dịch vụ BCCI. 

- Thống kê số hồ sơ TTHC trả thực tế 

(gồm hồ sơ trả trực tiếp và hồ sơ trả 

qu  dịch vụ BCCI). 

3 

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 

1.00 

  

3.1 

Thực hiện triển kh i và công bố áp dụng 

hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001: 2015 cho tất cả các 

hoạt động liên qu n đến giải quyết thủ 

tục hành chính cho tổ chức, cá nhân 

0.50 

- Đã công bố áp dụng theo quy định tại Quyết 

định số 19/2014/QĐ-TTg củ  Thủ tướng Chính 

phủ thì điểm đánh giá là 1. 

- Chư  công bố theo quy định thì điểm đánh giá 

là 0. 

Quyết định công bố và bản công bố, 

có kèm theo danh mục thủ tục hành 

chính (TTHC) hoặc tham chiếu, trích 

dẫn danh mục TTHC đến tài 

liệu/phần mềm (theo mẫu tại Phụ lục 

I – Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg 

ngày 05/3/2014). 

3.2 

Thực hiện áp dụng và duy trì, cải tiến hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

ISO 9001: 2015 vào hoạt động 

0.50 

- Thực hiện đúng quy định thì điểm đánh giá là 1. 

Thực hiện không đúng quy định thì điểm đánh 

giá là 0. 

- Báo cáo củ  đơn vị. 

- Thông báo, kết luận kiểm tra của Sở 

Khoa học và Công nghệ. 

 TỔNG CỘNG    

                                           
7Chỉ thống kê tỷ lệ trong tổng số TTHC có phát sinh hồ sơ được trả qu  dịch vụ bưu chính công ích 



27 

 

 


		2020-12-31T09:46:50+0700
	Việt Nam
	Sở Nội vụ<snv@quangnam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




