
 UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /SYT-VP Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày     tháng     năm 2019 

V/v tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm 

việc thực hiện Bộ chỉ số CCHC  

năm 2018 của ngành Y tế 

và giải pháp khắc phục 

 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc. 
 

Căn cứ Quyết định số 588/QĐ-UBND tỉnh ngày 15/3/2019 của UBND 

tỉnh về việc công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện cải 

cách hành chính năm 2018 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn 

tỉnh; Báo cáo số 75/BC-SNV ngày 20/3/2019 của Sở Nội vụ về kết quả Chỉ số 

theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 

của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.  

Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc, các phòng chuyên môn của Sở Y tế 

quán triệt, rút kinh nghiệm việc thực hiện Bộ chỉ số CCHC năm 2018 của ngành 

Y tế, trên cơ sở đó xây dựng Kế hoạch thực hiện và đề ra những giải pháp khắc 

phục như sau: 

1. Chỉ số Cải cách hành chính: 

- Chỉ số CCHC là chỉ số theo dõi, đánh giá công tác chỉ đạo điều hành 

trong triển khai CCHC và đo lường sự hài lòng của người dân về CCHC và các 

dịch vụ công. Nội dung cơ bản của CCHC là gồm 09 nội dung: Công tác chỉ 

đạo, điều hành CCHC; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ 

chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ 

CBCCVC và người hoạt động không chuyên trách; cải cách cơ chế quản lý tài 

chính công; hiện đại hóa quản lý hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông; điểm thưởng, điểm trừ trong công tác CCHC. 

- Đối tượng điều tra xã hội học (XHH) được xác định qua các nhóm: Đại 

biểu HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND cấp huyện, thành phố; Cán bộ, công chức; 

các tổ chức, cá nhân đã liên hệ, thực hiện TTHC tại đơn vị. 

- Tổng số điểm để đánh giá chỉ số CCHC năm 2018 là 100 điểm, trong 

đó điểm thẩm định: 60 điểm và điều tra khảo sát XHH: 40 điểm và tối đa 05 

điểm thưởng, 05 điểm trừ. 

2. Kết quả đánh giá chỉ số CCHC năm 2018:  

Năm 2018, Sở Y tế tổng điểm đạt 71.515 điểm/100 điểm (xếp thứ 14/21 

Sở, ban ngành của tỉnh) tăng so với năm 2017: 63,25 điểm/100 điểm (xếp thứ 

17/20 Sở ban ngành của tỉnh), trong đó:  

- Điểm qua theo dõi, kiểm tra và thể hiện trên tài liệu kiểm chứng: Đạt 

51.515 điểm/60 điểm (tăng so với năm 2017: 45,75 điểm/60 điểm). 

- Điểm qua điều tra xã hội học: Đạt 20/40 điểm (tăng so với năm 2017: 

17,5 điểm/40 điểm). 
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Qua kết quả đánh giá, cho thấy có một số nội dung chưa đạt yêu cầu khi 

đánh giá kết quả thực hiện CCHC (thẩm định), cũng như đánh giá tác động của 

CCHC (điều tra XHH) cụ thể như sau: 

2.1 Về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: Đạt 7,9 điểm/10,5 điểm (tăng 

so với năm 2017: 7,75 điểm/10,5 điểm). Cần khắc phục các tiêu chí:  

a)  Về Xác định đầy đủ các nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực, rõ trách 

nhiệm triển khai, thời gian, kết quả hoàn thành: Đạt 0/0.5 điểm do nội dung xây 

dựng trong Kế hoạch cải cách hành chính còn chung chung, chưa có sản phẩm 

cụ thể, thời gian hoàn thành (Kết luận của đoàn kiểm tra CCHC tỉnh vào ngày 

06/6/2018).  

Hướng khắc phục: Văn phòng Sở phối hợp với các phòng chuyên môn Sở 

Y tế xây dựng nội dung cụ thể và thời gian hoàn thành trong Kế hoạch CCHC, 

cụ thể như chọn Bệnh viện Lê Lợi, Bệnh viện Tâm thần, Trung tâm Giám định y 

khoa thực hiện chế độ 01 cửa trong năm 2019. 

b) Về Tất cả báo cáo đầy đủ đảm bảo thời gian, các mục nội dung theo 

quy định của UBND tỉnh: Đạt 0/0.5 điểm do phụ lục các báo cáo CCHC quý, 

năm không đúng quy định. 

Hướng khắc phục: Văn phòng Sở bổ sung đầy đủ các phụ lục trong các kỳ 

báo cáo CCHC quý, 06 tháng, năm đúng theo quy định. 

c) Về Thực hiện mệnh lệnh hành chính cấp trên (thể hiện qua phần mềm 

chỉ đạo điều hành và kết quả theo dõi, tổng hợp của UBND tỉnh): 0.4/1 điểm do 

chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đây là tiêu chí mới được áp dụng từ giữa năm 

2018, tính điểm theo tỷ lệ % trên các nhiệm vụ được giao. 

Hướng khắc phục: Văn phòng Sở phối hợp với các phòng chuyên môn Sở 

Y tế theo dõi, nhắc nhở, cập nhật phần mềm chỉ đạo điều hành đầy đủ và kịp 

thời. 

d) Về Sáng kiến mang lại hiệu quả tích cực trong triển khai công tác 

CCHC: Đạt 0/1 điểm do không có sáng kiến mang lại hiệu quả trong công tác 

CCHC. 

Hướng khắc phục: Các phòng chuyên môn Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị 

trực thuộc phối hợp, nghiên cứu và đề xuất sáng kiến. 

 Đánh giá tác động của CCHC (điều tra XHH): Đạt 4,5 điểm/6,5 

điểm (tăng so với năm 2017: Đạt 2.75/6.5 điểm). 

2.2 Cải cách thể chế: Đạt 3/5 điểm (tăng so với năm 2017: 1,5/5 điểm). 

Cần khắc phục các tiêu chí: 

a) Về Thực hiện quy trình xây dựng VBQPPL đúng quy định của Luật 

ban hành văn bản QPPL: Đạt 0/1 điểm do tài liệu kiểm chứng không phù hợp. 

Hướng khắc phục: Văn phòng Sở phối hợp với các phòng chuyên môn Sở 

Y tế cung cấp tài liệu kiểm đúng theo quy trình xây dựng VBQPPL. 

b) Về Mức độ hoàn thành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật: Đạt 

0/0.5 điểm do có ban hành Kế hoạch thực hiện nhưng không có tài liệu thể hiện 



đã thực hiện hoàn thành 100% Kế hoạch đề ra; Kế hoạch không có lĩnh vực 

trọng tâm năm 2018 theo quy định của tỉnh. 

Hướng khắc phục: Thanh tra Sở xây dựng Kế hoạch cụ thể, chi tiết trên cơ 

sở Kế hoạch của tỉnh. 

c) Về Báo cáo và kiến nghị xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật: 

Đạt 0/0.5 điểm do báo cáo không đầy đủ (thiếu biểu mẫu theo quy định tại Phụ 

lục 2 ban hành kèm thông TT số 10/2015/TT-BTP). Không có tài liệu là báo cáo 

về lĩnh vực trọng tâm năm 2018 mà Y tế là một trong lĩnh vực trọng tâm năm 

2018). 

Hướng khắc phục: Thanh tra Sở bổ sung các phụ lục theo quy định trong 

báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật hàng năm. 

 Đánh giá tác động của CCHC (điều tra XHH): Đạt 1,75 điểm/4 

điểm (không tăng so với năm 2017: 1.75/4 điểm). 

2.3 Cải cách thủ tục hành chính: Đạt điểm tối đa 5/5 điểm (tăng so với 

năm 2017: 4/5 điểm. 

 Đánh giá tác động của CCHC (điều tra XHH) 

Điểm điều tra XHH lĩnh vực này chỉ đạt 1,75/4 điểm giảm so với năm 

2017: 02/4 điểm do: Ý kiến đánh giá của công chức, viên chức về những cải tiến 

thủ tục hành chính của ngành thấp. 

2.4 Cải cách tổ chức bộ máy (thuộc lĩnh vực phụ trách của Phòng Tổ 

chức Cán bộ Sở Y tế): Đạt 4,5/6,5 điểm (tăng so với năm 2017: 3.5/6.5 điểm). 

Cần khắc phục các tiêu chí: 

a)  Về Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ quản lý 

nhà nước đã phân cấp cho cấp huyện, cấp xã: Đạt 0/0.5 điểm do không có Biên 

bản kiểm tra. 

Hướng khắc phục: Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế tổ chức kiểm tra công 

tác quản lý cán bộ và có Biên bản kiểm tra kèm theo. 

b) Về Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra: Đạt 0/1 điểm do không có 

Biên bản kiểm tra các đơn vị trực thuộc về công tác quản lý cán bộ. 

Hướng khắc phục: Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế tổ chức kiểm tra công 

tác quản lý cán bộ và có Biên bản kiểm tra kèm theo. 

 Đánh giá tác động của CCHC (điều tra XHH): Đạt điểm tối đa 4/4 

điểm (tăng so với năm 2017: 02/4 điểm). 

2.5 Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức: 

Đạt 9,5/10 điểm (giảm so với năm 2017: 10/10 điểm). Cần khắc phục tiêu chí: 

Về Thực hiện quy định về bổ nhiệm vị trí lãnh đạo cấp phòng và tương 

đương: 0/0.5 điểm do theo Kết luận của Đoàn Kiểm tra công tác Bổ nhiệm, Bổ 

nhiệm lại. 

Hướng khắc phục: Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế thực hiện theo quy 

định. 



 Đánh giá tác động của CCHC (điều tra XHH): Đạt 1.5/6.5 điểm 

(giảm so với năm 2017: 3.5/6.5 điểm) do các tiêu chí Thực hiện chế độ, chính 

sách đối với công chức, viên chức của đơn vị đúng, đầy đủ, kịp thời, Về chất 

lượng công chức, viên chức được đánh giá thấp. 

2.6 Cải cách cơ chế quản lý tài chính công: Đạt điểm tối đa 5.5/5.5 điểm 

tăng so với năm 2017: Đạt 4.5/5.5 điểm. 

 Đánh giá tác động của CCHC (điều tra XHH): Đạt 2.25/3 điểm 

tăng so với năm 2017: 1.5/3 điểm). 

2.7 Hiện đại hóa quản lý hành chính: Đạt 9.525/11 điểm, không tăng so 

với năm 2017: Đạt 9.5/11 điểm. Cần khắc phục các tiêu chí: 

Về Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, xử lý trực tuyến trong năm so với tổng số hồ sơ 

tiếp nhận của các TTHC cung ứng DVC mức độ 3, 4: Đạt 0.025/1.5 điểm do hồ 

sơ nộp trực tuyến ít, năm 2018 chỉ có 09 trường hợp nộp hồ sơ không đạt yêu 

cầu theo tiêu chí đề ra (tính điểm theo tỷ lệ % trên tổng số hồ sơ tiếp nhận). 

Hướng khắc phục: Các phòng chuyên môn SYT, các đơn vị trực thuộc, 

phòng Y tế các huyện/thị xã/thành phố hỗ trợ, phối hợp hướng dẫn, khuyến 

khích các công chức, viên chức, cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ qua mạng. 

 Đánh giá tác động của CCHC (điều tra XHH): Đạt 1.5/3 điểm 

(tăng so với năm 2017: Đạt 1/3 điểm) do các tiêu chí Tính kịp thời, mức độ đầy 

đủ của thông tin được cung cấp trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, Hiệu 

quả, mức độ thuận tiện trong truy cập, khai thác thông tin của Trang Thông tin 

điện tử của đơn vị được đánh giá thấp.  

2.8 Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Đạt 5.59/6.5 điểm 

(tăng so với năm 2017: Đạt 5/6.5 điểm). Cần khắc phục các tiêu chí: 

Về Thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích từ 

10% số hồ sơ phát sinh (tiêu chí này chấm điểm qua phần mềm một cửa cấp 

tỉnh): Đạt 0.09/1 điểm, do trên phần mềm một cửa cấp tỉnh chỉ thể hiện 18 hồ sơ 

được ghi chú nhận qua đường bưu điện, thực tế Sở Y tế đã nhận 43 hồ sơ qua 

đường bưu điện, nhưng các hồ sơ còn lại không ghi chú trên phần mềm mà chỉ 

cập nhật trên Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả. 

Hướng khắc phục: Bộ phận Một cửa Sở Y tế cập nhật, ghi chú các hồ sơ 

nộp qua đường bưu điện vào hệ thống phần mềm Một cửa cấp tỉnh để tính tỷ lệ 

theo yêu cầu của tiêu chí đề ra. 

 Đánh giá tác động của CCHC (điều tra XHH): Đạt 2.75/9 điểm 

(giảm so với năm 2017: 3/9 điểm) do các tiêu chí về sự hài lòng đối với công 

chức tiếp nhận, việc đi lại nhiều lần, tỷ lệ hài lòng đối với dịch vụ công…đều 

được đánh giá thấp. 

3. Đánh giá chung: 

- So với kết quả đánh giá CCHC năm 2017 (hạng 17/20) thì năm 2018 

tăng 03 bậc (hạng 14/21). Đối với kết quả thẩm định xếp hạng 11/21, điều tra 

khảo sát hạng 13/21. 



- Điểm mạnh là Cải cách thủ tục hành chính đã đạt điểm tối đa là 5/5 

điểm, Cải cách cơ chế quản lý tài chính công đã đạt điểm tối đa là 5.5/5.5 điểm. 

Bên cạnh đó vẫn có nhiều nội dung chưa đạt yêu cầu, đặc biệt là qua kết quả 

điều tra xã hội học (điều tra khảo sát), cũng như cung cấp các tài liệu chứng 

minh (phụ lục đính kèm).  

4. Định hướng kế hoạch thực hiện và đề ra những giải pháp khắc phục: 

Qua đánh giá trên, để rút kinh nghiệm và phấn đấu cải thiện thứ hạng 

trong năm 2019 và những năm tiếp theo đạt được kết quả tốt hơn, Sở Y tế đề 

nghị các đơn vị trực thuộc và các phòng chuyên môn của Sở Y tế thực hiện các 

nội dung sau: 

- Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về kết quả đạt 

được, những tồn tại, hạn chế qua kết quả công bố của UBND tỉnh. 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp báo cáo đúng thời hạn những 

nội dung liên quan đến công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính, những 

kiến nghị, đề xuất (nếu có). 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các phòng Y tế huyện, thị xã, thành 

phố phối hợp phổ biến, khuyến khích, hỗ trợ các công chức, viên chức, tổ chức 

và cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến và gửi hồ sơ qua bưu điện. 

- Rà soát những tiêu chí chưa đạt điểm, rút kinh nghiệm, phối hợp đề xuất 

các giải pháp cần thiết để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong việc triển khai 

thực hiện công tác cải cách hành chính những năm tiếp theo. 

Vì đây là một trong những nội dung quan trọng đánh giá xếp hạng các Sở 

ngành của tỉnh hàng năm, đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các phòng 

chuyên môn Sở Y tế tích cực quan tâm triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Phó giám đốc SYT;  

- Các phòng chuyên môn SYT (th/hiện); 

- Bộ phận CNTT SYT (th/hiện); 

- Phòng Y tế các huyện/thành phố;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Lưu: VT, VP. 

        GIÁM ĐỐC 

 

  

 



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

đa
Tự đánh giá

Điểm chính 

thức

(1) (2) (3) (4) (5)

I ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CCHC CỦA TỈNH 60 58,435 51,515

1 CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC 10,5 8,995 7,9

1,1 Xây dựng và thực hiện Kế hoạch CCHC hàng năm 1,5 1,5 1

1.1.1 Thời gian ban hành Kế hoạch (trước ngày 15/12 của năm trước liền kề năm kế hoạch) 0,5 0,5 0,5

Ban hành đúng thời gian : 0.5

Ban hành không đúng thời gian: 0

1.1.2 Xác định đầy đủ các nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực, rõ trách nhiệm triển khai, thời gian, kết

quả hoàn thành

0,5 0,5 0

Đạt yêu cầu: 0.5

Không đạt yêu cầu: 0

1.1.3 Mức độ hoàn thành Kế hoạch CCHC 0,5 0,5 0,5

Thực hiện 100% kế hoạch: 0.5

Thực hiện dưới 100% kế hoạch: 0

1,2 Thực hiện báo cáo kết quả CCHC 1 1 0,5

1.2.1 Số lượng báo cáo chuyên đề về cải cách hành chính (02 báo cáo quý, báo cáo 6 tháng và báo

cáo năm)

0,5 0,5 0,5

Đủ số lượng báo cáo: 0.5

Không đủ số lượng báo cáo: 0

1.2.2 Tất cả báo cáo đầy đủ các nội dung, đảm bảo thời gian 0,5 0,5 0

Đạt yêu cầu: 0.5

Không đạt yêu cầu: 0

PHỤ LỤC 1

BẢNG CHẤM ĐIỂM BỘ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm tối 

đa
Tự đánh giá

Điểm chính 

thức

1,3 Thực hiện kiểm tra CCHC các đơn vị trực thuộc có thực hiện các nhiệm vụ về công tác cải 

cách hành chính hoặc các Phòng chuyên môn (riêng ngành Y tế, Giáo dục được tính cả số 

lần Thanh tra, kiểm tra chuyên đề)

1 1 1

1.3.1 Tỷ lệ cơ quan, đơn vị trực thuộc được kiểm tra trong năm 0,5 0,5 0,5

Từ 50% số cơ quan, đơn vị trở lên: 0.5

Dưới 50% số cơ quan, đơn vị: 0

1.3.2 Tất cả các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý 0,5 0,5 0,5

Đạt: 0.5

Không đạt: 0

1,4 Tuyên truyền công tác CCHC đến công chức - viên chức và tổ chức, cá nhân 1 1 1

1.4.1 Mức độ đa dạng hình thức tuyên truyền CCHC 0,5 0,5 0,5

Từ 3 hình thức trở lên: 0.5

Dưới 3 hình thức: 0

1.4.2 Mức độ thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC 0,5 0,5 0,5

Thực hiện 100% kế hoạch:  0.5

Thực hiện dưới 100% kế hoạch:  0

1,5 Những giải pháp về chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo đơn vị trong thực hiện CCHC 3,5 2,995 2,9

1.5.1 Thực hiện mệnh lệnh hành chính cấp trên (thể hiện qua phần mềm chỉ đạo điều hành và kết quả

theo dõi, tổng hợp của UBND tỉnh)

1 0,495 0,4

Thực hiện đầy đủ, kịp thời 100%: 1

Thực hiện từ 50% đến dưới 100%: {tỷ lệ%} x 0.5

Thực hiện dưới 50%: 0

1.5.2 Thực hiện quy chế tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham

nhũng theo quy định

1 1 1
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm tối 

đa
Tự đánh giá

Điểm chính 

thức

Thực hiện đầy đủ, kịp thời: 1

Thực hiện không đầy đủ, kịp thời: 0.25

Không thực hiện: 0

1.5.3 Giải pháp về nhân sự: Có văn bản phân công Lãnh đạo, công chức phụ trách CCHC, công chức

Bộ phận một cửa đáp ứng yêu cầu chuyên môn theo quy định

0,5 0,5 0,5

Có: 0,5

Không: 0

1.5.4 Gắn việc thực hiện CCHC với công tác khen thưởng hoặc kỷ luật đối với cán bộ, công chức cơ

quan và đơn vị trực thuộc (thể hiện bằng văn bản).

0,5 0,5 0,5

Có thực hiện: 0,5

Không thực hiện: 0

1.5.5 Có đưa nội dung cải cách hành chính để đánh giá, kiểm điểm trong các cuộc họp giao ban định

kỳ và được thông báo kết luận chỉ đạo bằng văn bản

0,5 0,5 0,5

Có: 0.5

Không: 0

1,6 Về triển khai thực hiện tự đánh giá xác định chỉ số CCHC 1,5 1,5 1,5

1.6.1 Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm CCHC tại đơn vị: 0,5 0,5 0,5

Đúng thời gian và đảm bảo nội dung: 0.5

Không đảm bảo nội dung và thời gian ban hành: 0

1.6.2 Triển khai Chỉ thị 07/CT-UBND củ UBND tỉnh (văn bản triển khai, niêm yết khẩu hiệu,…) 0,5 0,5 0,5

Có triển khai qua văn bản hoặc hình thức khác: 0.5

Không triển khai: 0

1.6.3 Tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm về chỉ số đã công bố: 0,5 0,5 0,5

Có tổ chức quán triệt: 0.5

Không tổ chức quán triệt: 0

1,7 Sáng kiến mang lại hiệu quả tích cực trong triển khai công tác CCHC 1 0 0

Có sáng kiến: 1 3



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

đa
Tự đánh giá

Điểm chính 

thức

Không: 0

2 CẢI CÁCH THỂ CHẾ 5 5 3

2,1 Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL: 2 2 1

2.1.1 Xây dựng văn bản QPPL được giao quy định chi tiết đảm bảo đúng tiến độ về thời gian theo

danh mục văn bản quy định chi tiết

1 1 1

100% số văn bản được ban hành đúng tiến độ: 1

Từ 80 đến dưới 100% số văn bản đúng tiến độ: 0,5

Dưới 80% số văn bản được ban hành đúng tiến độ: 0

2.1.2 Thực hiện quy trình xây dựng VBQPPL đúng quy định của Luật BHVB QPPL 1 1 0

100% VBQPPL xây dựng đúng quy trình: 1

Dưới 100% VBQPPL xây dựng đúng quy trình: 0

2,2 Theo dõi thi hành pháp luật 1 1 0

2.2.1 Mức độ hoàn thành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật 0,5 0,5 0

Hoàn thành 100% kế hoạch: 0,5

Hoàn thành dưới 100% kế hoạch: 0

2.2.2 Báo cáo và kiến nghị xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật 0,5 0,5 0

Thực hiện đầy đủ, kịp thời: 0,5

Thực hiện đầy đủ, kịp thời: 0

2,3 Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật 1 1 1

2.3.1 Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị ban hành hoặc tham mưu cấp có thẩm

quyền ban hành, sửa đổi trong năm (thể hiện bằng việc xây dựng và thực hiện kế hoạch)

0,5 0,5 0,5

Thực hiện đầy đủ: 0.5

Thực hiện không đầy đủ: 0

2.3.2 Có phát hiện và xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vấn đề bất cập hoặc không còn phù hợp (nếu có)

(thể hiện bằng văn bản kiến nghị hoặc chỉ đạo xử lý)

0,5 0,5 0,5

Thực hiện tốt: 0,5

Thực hiện chưa tốt: 0 4



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

đa
Tự đánh giá

Điểm chính 

thức

2,4 Trách nhiệm tự kiểm tra việc ban hành, tham mƣu ban hành văn bản QPPL: 1 1 1

Tự kiểm tra và xử lý tốt:1

Không tự kiểm tra, không phát hiện trong khi cơ quan cấp trên phát hiện sai sót: 0

3 CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 5 5 5

3,1 Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) 1,5 1,5 1,5

3.1.1 Mức độ hoàn thành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 0,5 0,5 0,5

Hoàn thành 100% kế hoạch:0,5

Hoàn thành dưới 100% kế hoạch:0
3.1.2 Xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát 1 1 1

100% số vấn đề phát hiện qua rà soát được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1

Dưới 100% số vấn đề phát hiện qua rà soát được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0

3,2 Công bố, cập nhật thủ tục hành chính 1,5 1,5 1,5

3.2.1 Công bố TTHC theo quy định của Bộ, ngành 1 1 1

Công bố đầy đủ, kịp thời TTHC và các quy định có liên quan: 1

Công bố không đầy đủ hoặc không kịp thời: 0

3.2.2 Cập nhật kịp thời, công khai đầy đủ TTHC tại Trang thông tin điện tử của cơ quan và Trung tâm

hành chính công (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung).

0,5 0,5 0,5

Kịp thời: 0,5

Không kịp thời: 0

3,3 Kết quả các thủ tục hành chính đã đƣợc đơn giản hóa hoặc kiến nghị đơn giản hóa trong

năm

1,5 1,5 1,5

3.3.1 Thời gian giải quyết hồ sơ được quy định sau khi rà soát, đơn giản hóa 0,5 0,5 0,5

Có rút ngắn hơn: 0,5

Không rút ngắn hơn: 0

3.3.2 Về thành phần hồ sơ được quy định sau khi rà soát, đơn giản hóa 1 1 1

Có đơn giản hơn: 1

Giữ nguyên như quy định hiện hành: 0

3,4 Số lƣợng TTHC đƣợc cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định 0,5 0,5 0,5

Từ 30% trở lên: 0,5
5



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

đa
Tự đánh giá

Điểm chính 

thức

Dưới 30%: 0

4 CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY 6,5 6,5 4,5

4,1 Triển khai thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-

NQ/TW theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh

2 2 2

Thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định: 2

Thực hiện đầy đủ chưa đảm bảo thời gian: 1

Không thực hiện đúng quy định: 0

4,2 Kiểm tra tình hình tổ chức hoạt động và quản lý CCVC của các đơn vị trực thuộc (không

có đơn vị trực thuộc thì đạt điểm tối đa

1 1 0,5

4.2.1 Có xây dựng kế hoạch (kế hoạch riêng hoặc chung trong kế hoạch CCHC, kế hoạch thanh kiểm

tra công vụ hàng năm) và triển khai kiểm tra các nội dung về thực hiện chức năng nhiệm vụ, sử

dụng biên chế, quản lý CCVC tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo quy định

0,5 0,5 0,5

Thực hiện tốt: 0.5

Thực hiện chưa tốt: 0

4.2.2 Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra (nếu kiểm tra nhưng không phát hiện tồn tại, khó khăn

thì áp dụng điểm tối đa)

0,5 0,5 0

Có xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0.5

Không xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0

4,3 Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về biên chế, bộ máy theo quy định 1 1 1

Đầy đủ, kịp thời: 1

Không đầy đủ: 0

4,4 Thực hiện các quy định về phân cấp quản lý theo quy định 2,5 2,5 1

4.4.1 Thực hiện các quy định về phân cấp quản lý do cấp trên ban hành 1 1 1

Thực hiện đầy đủ các quy định: 1

Không thực hiện đầy đủ các quy định: 0

4.4.2 Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ quản lý nhà nước đã phân cấp cho

cấp huyện, cấp xã

1 1 0
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm tối 

đa
Tự đánh giá

Điểm chính 

thức

Có thực hiện: 1

Không thực hiện: 0

4.4.3 Xử lý các vấn đề về phân cấp phát hiện qua kiểm tra 0,5 0,5 0

100% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý:0.5

Dưới 100% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0

5 XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 10 10 9,5

5,1 Đảm bảo quản lý, sử dụng biên chế, công chức-viên chức và lao động đúng quy định  7 7 6,5

5.1.1 Thực hiện bố trí công chức theo đúng quy định của vị trí việc làm và Khung năng lực công chức

đã được phê duyệt

1 1 1

Thực hiện tốt: 1

Thực hiện chưa tốt: 0

5.1.2 Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc có bố trí viên chức theo quy định của vị trí việc làm và

chức danh nghề nghiệp

1 1 1

Thực hiện tốt: 1
Thực hiện chưa tốt: 0

5.1.3 Thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức, ký kết làm

việc đối với đối tượng Hợp đồng 68 theo quy định 

1 1 1

Thực hiện tốt: 1

Thực hiện chưa tốt: 0

5.1.4 Đăng ký nhu cầu tuyển dụng Công chức; xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyển dụng Viên chức khi

còn biên chế

0,5 0,5 0,5

Có thực hiện: 0,5

Không thực hiện: 0

5.1.5 Thực hiện bố trí, cơ cấu trưởng, phó trưởng phòng và tương đương đảm bảo quy định 0,5 0,5 0,5

 Thực hiện tốt:0.5

Thực hiện chưa tốt: 0
5.1.6 Thực hiện quy định về bổ nhiệm vị trí lãnh đạo cấp phòng và tương đương 0,5 0,5 0

100% được bổ nhiệm đúng quy định: 0.5

Dưới 100% được bổ nhiệm đúng quy định: 0
7



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

đa
Tự đánh giá

Điểm chính 

thức

5.1.7 Báo cáo thực hiện quản lý CBCCVC hàng năm đúng hạn và đầy đủ nội dung quy định 0,5 0,5 0,5

Thực hiện tốt:0.5

Thực hiện chưa tốt: 0

5.1.8 Thực hiện quy định về đánh giá phân loại CCVC trong cơ quan, đơn vị 0,5 0,5 0,5

Thực hiện tốt:0.5

Thực hiện chưa tốt: 0

5.1.9 Mức độ hoàn thành chỉ tiêu tinh giản biên chế trong năm theo lộ trình đã được phê duyệt 1 1 1

Hoàn thành 100%: 1

Hoàn thành dưới 100%: 0

5.1.10 Xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác, luân chuyển trong cơ quan, đơn vị 0,5 0,5 0,5

Hoàn thành 100%: 0.5

Hoàn thành dưới 100%: 0

5,2 Về đào tạo, bồi dƣỡng công chức, viên chức 1 1 1

5.2.1 Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm kịp thời, đảm bảo chất lượng (trong quý III

của năm trước liền kề năm kế hoạch)

0,5 0,5 0,5

Đạt: 0.5

Chưa đạt: 0

5.2.2 Mức độ hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã được phê duyệt 0,5 0,5 0,5

Hoàn thành 100% kế hoạch: 0.5

Hoàn thành từ 80% đến dưới 100%: 0.25

Hoàn thành dưới 80%: 0

5,3 Có công chức thuộc thẩm quyền quản lý bị xử lý vi phạm kỷ luật trong năm 1 1 1

Không có: 1

Có: 0

5,4 Tỷ lệ cập nhật phần mềm quản lý CBCCVC tại cơ quan, đơn vị 1 1 1

Cập nhật đầy đủ 100%: 1
Cập nhật dưới 100%: 0

6 CẢI CÁCH CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG 5,5 5,5 5,58



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

đa
Tự đánh giá

Điểm chính 

thức

6,1 Thực hiện Quy chế dân chủ; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý, sử dụng tài 

sản công

2 2 2

6.1.1 Xây dựng Quy chế dân chủ; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công 1 1 1

Có xây dựng: 1

Không xây dựng: 0

6.1.2
Công khai kết quả thực hiện Quy chế dân chủ; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý, sử 

dụng tài sản công

1 1 1

Thực hiện tốt: 1

Thực hiện chưa tốt: 0

6,2
Xây dựng phƣơng án chi trả thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức và ngƣời lao 

động 

0,5 0,5 0,5

Có xây dựng: 0,5

Không xây dựng: 0

6,3 Kết quả chi thu nhập tăng thêm 1 1 1

Tăng từ 0,3 lần trở lên so với tiền lương ngạch bậc, chức vụ: 1

Từ 0,1 đến dưới 0,3 lần so với tiền lương ngạch bậc, chức vụ: 0,5

Dưới 0,1 lần so với tiền lương ngạch bậc, chức vụ: 0

6,4
Báo cáo kết quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm với cơ quan quản lý cấp trên 

0,5 0,5 0,5

Đúng hạn: 0.5

Không đúng hạn: 0

6,5 Xây dựng Chƣơng trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 0,5 0,5 0,5

Có xây dựng: 0,5

Không thực hiện: 0

6,6 Công khai Chƣơng trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả thực hành tiết kiệm; 

hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí.

1 1 1

Có thực hiện: 1

Không thực hiện: 0 9



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

đa
Tự đánh giá

Điểm chính 

thức

7 HIỆN ĐẠI HOÁ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 11 10,96 9,525

7,1 Về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành 3,5 3,5 3,5

7.1.1 Có xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ hiệu quả, kịp thời cho công tác quản lý chuyên

ngành

1 1 1

Có xây dựng đầy đủ các lĩnh vực, cập nhật thường xuyên: 1

Có xây dựng tương đối đầy đủ các lĩnh vực, có cập nhật nhưng chưa thường xuyên, liên tục:

0,25

Chưa xây dựng hoặc có xây dựng nhưng ít cập nhật: 0

7.1.2 Ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại đơn vị đạt 100% số văn bản đi, văn bản đến 

(trừ một số loại văn bản theo quy định)

0,5 0,5 0,5

Đạt: 0.5

Không đạt: 0

7.1.3 Có áp dụng hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin thay thế 100% các văn bản giấy giữa các cơ 

quan nhà nước (trao đổi văn bản qua hệ thống thư điện tử công vụ hoặc liên thông phần mềm)

1 1 1

Đạt: 1

Không đạt: 0

7.1.4 Có sử dụng chữ ký số, chứng thư số (CKS-CTS) trong phát hành văn bản 0,5 0,5 0,5

Sử dụng chữ ký số và chứng thư số (CKS-CTS): 0,5

Sử dụng chữ ký số hoặc chứng thư số (CKS-CTS): 0,25

Không sử dụng CTS-CKS: 0

7.1.5
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức đã được cấp hộp thư điện tử công vụ đầy đủ và có sử dụng 

thường xuyên

0,5 0,5 0,5

Thực hiện đầy đủ: 0.5

Thực hiện không đầy đủ: 0

7,2 Về trang thông tin điện tử của đơn vị 2 2 2

7.2.1 Công khai và cập nhật thông tin về số điện thoại, hộp thư điện tử của các lãnh đạo đơn vị, phòng

ban chuyên môn, bộ phận tiếp nhận đơn vị trực thuộc để công dân, tổ chức tiện liên hệ

0,5 0,5 0,5

Có thực hiện đầy đủ: 0,5

Có thực hiện nhưng chưa đầy đủ: 0
10



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

đa
Tự đánh giá

Điểm chính 

thức

7.2.2 Duy trì thường xuyên, hiệu quả chuyên mục hỏi - đáp, góp ý của công dân, tổ chức 0,5 0,5 0,5

Đạt: 0,5

Không đạt: 0

7.2.3 Cập nhật thông tin hoạt động chuyên môn trên trang thông tin điện tử hàng tuần 0,5 0,5 0,5

Thực hiện tốt: 0,5

Thực hiện chưa tốt: 0

7.2.4 Cập nhật đầy đủ các chuyên mục và nội dung theo quy định 0,5 0,5 0,5

Thực hiện tốt: 0,5

Thực hiện chưa tốt: 0

7,3 Thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến 3,5 3,46 2,025

7.3.1 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cung cấp DVHCCTT ở mức độ 2 (cho phép tổ chức,

cá nhân tải về các mẫu đơn, tờ khai liên quan đến TTHC) .

0,5 0,5 0,5

Đạt: 0,5

Không đạt: 0

7.3.2 Số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cung cấp DVHCCTT ở mức độ 3, mức độ 4 theo

quy định của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh

1 1 1

Thực hiện đầy đủ 100%: 1

Thực hiện từ 80% đến dưới 100%: 0.5

Đạt dưới 15% so với tổng số TTHC: 0

7.3.3 Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, xử lý trực tuyến trong năm so với tổng số hồ sơ tiếp nhận của các TTHC

cung ứng DVC mức độ 3, 4

1,5 1,46 0,025

Từ 40% trở lên: 1.5

Dưới 40%: ({tỷ lệ%}x1.5)/40%

7.3.4 Giải pháp để khuyến khích tổ chức, công dân nộp hồ sơ qua môi trường trực tuyến 0,5 0,5 0,5

Có: 0.5

Không có: 0

7,4 Áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

trong hoạt động quản lý hành chính

2 2 2
11



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

đa
Tự đánh giá

Điểm chính 

thức

7.4.1 100% số thủ tục hành chính được xây dựng và áp dụng quy trình ISO 1 1 1

Đạt: 1

Chưa đạt: 0

7.4.2 Công bố kịp thời, vận hành nghiêm túc quy trình đã công bố 1 1 1

Đạt: 1

Chưa đạt: 0

8 THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG 6,5 6,48 5,59

8,1 Tỉ lệ TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông so với tổng số TTHC đã

đƣợc công bố (trừ một số TTHC không thực hiện tại BPMC theo Nghị định 61)

2 2 2

Thực hiện 100%: 2

Từ 80% đến dưới 100%: 0.5

Dưới 80%: 0

8,2 Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tiếp nhận và theo dõi, quản lý hồ sơ hiệu

quả, kịp thời

1 1 1

100% hồ sơ được thực hiện thông qua phần mềm: 1

Từ 80% đến dưới 100% hồ sơ được thực hiện thông qua phần mềm: 0,25

Dưới 80% hồ sơ được thực hiện thông qua phần mềm: 0

8,3 Thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công

của đơn vị

1,5 1,5 1,5

8.3.1 Có xây dựng Kế hoạch khảo sát và công khai đến tổ chức, cá nhân 0,5 0,5 0,5

Có thực hiện: 0,5

Không thực hiện: 0

8.3.2 Có hình thức khảo sát và tổng hợp kết quả khảo sát (như phiếu khảo sát, website...) 0,5 0,5 0,5

Có thực hiện từ 2 hình thức trở lên và có kết quả tổng hợp: 0,5 

Thực hiện dưới 2 hình thức và có kết quả tổng hợp: 0 

8.3.3 Tổ chức phổ biến, nhắc nhở rút kinh nghiệm hoặc thông báo bằng văn bản về kết quả góp ý 0,5 0,5 0,5

Có thực hiện: 0,5

Không thực hiện: 0

8,4 Thời gian giải quyết hồ sơ đúng và sớm hạn 1 0,99 112



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

đa
Tự đánh giá

Điểm chính 

thức

Đúng và sớm hạn đối với 100% hồ sơ: 1

Đúng và sớm hạn từ 80% đến dưới 100% hồ sơ: ={tỷ lệ%} x 1

Đúng và sớm hạn dưới 80%: 0

8,5 Thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích 1 0,99 0,09

Thực hiện từ 10% số hồ sơ phát sinh: 1

Thực hiện dưới 10% số hồ sơ phát sinh: {tỷ lệ%} x 1

III ĐIỂM THƢỞNG, ĐIỂM TRỪ 0

1 ĐIỂM THƢỞNG 5 0 2

1,1 Đơn vị có cung ứng 50% TTHC trở lên (so với tổng số TTHC) ở mức độ 4. 1 1

1,2 Tỉ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 đạt từ 40% tổng hồ sơ tiếp nhận. 1

1,3 Có tổ chức các hoạt động tuyên truyền CCHC mang lại hiệu quả cao (thể hiện qua kết quả Điều 

tra khảo sát)

1

1,4 Có kết quả CCHC tốt, đóng góp vào cải thiện các Chỉ số CCHC của tỉnh, được UBND tỉnh tặng

bằng khen

1

1,5 Có thực hiện tinh gọn bộ máy thể hiện qua văn bản triển khai (không tính đối với các trường hợp

quy định của cơ quan trung ương).

1 1

2 ĐIỂM TRỪ -5 0 -1

2,1 Có đơn thư tố cáo, kiến nghị đúng sự thật về thái độ, hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu của cán

bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

-2

2,2 Thực hiện không tốt các nội dung về quản lý để báo đài và các phương tiện truyền thông phản

ánh đúng sự thật hoặc do cơ quan cấp trên phát hiện.

-1

2,3 Thực hiện không tốt nhiệm vụ cải CCHC, góp phần làm giảm điểm các chỉ số PAR INDEX,

PCI, PAPI, SIPAS, ICT của tỉnh

-1 -1

2,4 Thực hiện báo cáo không tốt, chậm trễ các Báo cáo của UBND tỉnh. -1

TỔNG ĐIỂM
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