
UBND TỈNH QUẢNG NAM 

          SỞ NỘI VỤ 
 

 

Số:  2744  /SNV- CCHC 
 

V/v hướng dẫn tự đánh giá, chấm 

điểm xác định Chỉ số cải cách 

hành chính các cơ quan, đơn vị, 

địa phương năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

        Quảng Nam, ngày 31  tháng 12 năm  2020 

 

 

 

               Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai;  

- Cơ quan ngành dọc cấp tỉnh: Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

Cục Thuế; Cục Hải quan tỉnh; Bảo hiểm Xã hội tỉnh; 

Công an tỉnh. 
 

Thực hiện Quyết định số 3573/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về ban hành quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công 

tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam và Kế hoạch số 7580/KH-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh 

về triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan, đơn 

vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở ý kiến thống nhất của các sở, ngành: 

Tư pháp, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông và Văn 

phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tự 

đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020, cụ thể 

như sau: 

1. Về tự đánh giá, chấm điểm và xây dựng báo cáo: 

- Việc tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị, địa phương thực 

hiện dựa trên hướng dẫn tại các phụ lục kèm theo công văn này: 

+ Các sở
1
 và Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai thực hiện tự đánh giá, 

chấm điểm theo hướng dẫn tại phụ lục số 1 

+ UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tự đánh giá, chấm điểm 

theo hướng dẫn tại phụ lục số 2; 

+ Các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh thực hiện tự đánh giá, chấm điểm theo 

hướng dẫn tại phụ lục số 3. 

- Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính phải được 

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phê duyệt, gồm các nội dung sau: 

+ Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác cải cách hành chính 

năm 2020 (được trích xuất từ phần mềm sau khi hoàn thành xong quá trình tự 

                                                 
1
 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu hướng dẫn tại Phụ lục số 1 để tự đánh giá, chám điểm đơn vị 

mình. 
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đánh giá, chấm điểm); 

+ Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành 

chính năm 2020 (Theo mẫu đính kèm). 

2. Về nhập dữ liệu báo cáo trên phần mềm Quản lý chấm điểm xác định chỉ 

số cải cách hành chính của tỉnh Quảng Nam.   

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành nhập dữ liệu báo cáo kết quả tự 

đánh giá, chấm điểm, các tài liệu kiểm chứng, nội dung giải trình vào phần mềm 

quản lý chấm điểm theo các bước sau: 

- Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng nhập vào phần mềm quản lý chấm 

điểm Chỉ số cải cách hành chính tại địa chỉ www.parindex.quangnam.gov.vn 

theo hướng dẫn của Sở Nội vụ. 

- Bước 2: Nhập dữ liệu kết quả 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành nhập dữ liệu kết quả tự đánh 

giá, chấm điểm và đính kèm file tài liệu kiểm chứng hoặc giải trình kết quả tự 

đánh giá, chấm điểm tương ứng với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần. 

- Bước 3: Rà soát kết quả 

Sau khi hoàn tất việc nhập kết quả tự đánh giá, chấm điểm, các cơ quan, 

đơn vị, địa phương rà soát lại, bảo đảm tài liệu kiểm chứng và thông tin giải 

trình đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần phải đầy đủ, đúng nội dung.  

- Bước 4: Gửi kết quả 

Sau khi hoàn tất việc tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành 

phần, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành đính kèm lên phần mềm các 

văn bản đã được ký và đóng dấu gồm: (1) Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm 

điểm công tác cải cách hành chính năm 2020 (Theo mẫu báo cáo đính kèm); (2) 

Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 

2020 (Bảng tổng hợp kết quả được xuất từ phần mềm Quản lý chấm điểm chỉ số 

cải cách hành chính của tỉnh Quảng Nam) và quá trình tự đánh giá, chấm điểm 

được kết thúc bằng nút “Gửi báo cáo”. 

3. Về tài liệu kiểm chứng 

- Việc tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị, địa phương phải 

kèm theo các tài liệu kiểm chứng (như: báo cáo, kế hoạch, thông báo, quyết 

định…) được cơ quan có thẩm quyền ban hành để xác định mức độ tin cậy của 

việc tự đánh giá, chấm điểm cho từng tiêu chí, tiêu chí thành phần. 

- Ngoài việc cung cấp các tài liệu kiểm chứng được liệt kê theo yêu cầu, 

các cơ quan, đơn vị, địa phương có thể bổ sung các tài liệu kiểm chứng khác 

(nếu có) đủ độ tin cậy để chứng minh kết quả tự đánh giá, chấm điểm các tiêu 

chí, tiêu chí thành phần.  

- Đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng 
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hoặc tài liệu kiểm chứng không đầy đủ thông tin theo yêu cầu, các cơ quan, đơn 

vị, địa phương phải giải trình rõ về cách tự đánh giá, chấm điểm tại ô “Nội dung 

giải trình” trên phần mềm quản lý chấm điểm và chịu trách nhiệm về độ chính 

xác của nội dung giải trình. 

- Các file điện tử của tài liệu kiểm chứng đính kèm trên phần mềm phải là 

văn bản định dạng PDF hoặc văn bản điện tử có chữ ký số theo quy định 

(Không nhận văn bản có định dạng file word, excel). 

4. Thời gian thực hiện tự đánh giá 

Thời gian để các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành tự đánh giá, chấm 

điểm; phê duyệt báo cáo; nhập dữ liệu kết quả vào phần mềm được thực hiện 

theo tiến độ đề ra tại Kế hoạch số 7580/KH-UBND ngày 23/12/2020 của UBND 

tỉnh. Sau thời hạn quy định, phần mềm sẽ tự động khóa. 

Trên đây là hướng dẫn của Sở Nội vụ về tự đánh giá, chấm điểm để xác 

định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan, đơn vị, địa phương 

trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng 

mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Phòng Cải cách hành 

chính, Sở Nội vụ (bà Nguyễn Phan Nguyên Thảo, số điện thoại: 0982005135, 

Email: thaonguyensnv@gmail.com và ông Bùi Công Vũ, số điện thoại: 

0983876525, Email:  congvuqn@gmail.com) để được giải đáp, hướng dẫn cụ 

thể. Các văn bản hướng dẫn và phụ lục đính kèm được đăng tải trên Cổng thông 

tin điện tử cải cách hành chính tỉnh tại địa chỉ: cchcquangnam.gov.vn. 

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, tổ chức triển 

khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Phòng Nội vụ huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu VT, CCHC. 

 

 
GIÁM ĐỐC 

 

 
  

  Trần Thị Kim Hoa 
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MẪU BÁO CÁO 

(Kèm theo Công văn số           /SNV-CCHC ngày     /12/2020 của Sở Nội vụ) 

 
CƠ QUAN, ĐƠN VỊ,  

ĐỊA PHƯƠNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

   Quảng Nam, ngày     tháng    năm 2020 

 

BÁO CÁO  

Kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác cải cách hành chính năm 2020 

 

 Tên cơ quan, đơn vị, địa phương ........................ gửi báo cáo kết quả tự 

đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành 

chính năm 2020 của đơn vị gồm các nội dung chính sau: 

 - Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành 

phần Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 (Được xuất từ phần mềm Quản lý 

chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Quảng Nam). 

 - Tổng số điểm tự đánh giá, chấm điểm đạt được:………… điểm. 

 - Các đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

 
Nơi nhận:  

- Sở Nội vụ; 

- .................. 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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