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STT 
Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu 

chí thành phần 

Điể

m tối 

đa 
TLKC Yêu cầu/ Cách tự chấm điểm 

1 2 3 4 5 

1 CÔNG TÁC CHỈ 

ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

CCHC 

    

1.1 Kế hoạch CCHC năm 2,00    

1.1.1 Tiến độ, chất lượng Kế 

hoạch CCHC 

1,00 - Kế hoạch CCHC năm; 

- Kế hoạch CCHC bổ sung 

(nếu có). 

- Các văn bản phân công 

nhiệm vụ CCHC. 

- TLKC khác (nếu có) 

 

1. Thời gian: Kế hoạch ban hành chậm nhất ngày 20/01  của năm Kế 

hoạch; Kế hoạch sửa đổi, bổ sung hoặc các văn bản phân công thực 

hiện các nhiệm vụ trong năm liên quan đến CCHC (nếu có) 

2. TLKC chứng minh các yêu cầu sau:  

- Xác định đầy đủ nội dung, nhiệm vụ của: Công tác chỉ đạo, điều 

hành; 06 lĩnh vực CCHC. 

- Từng nội dung trong TLKC phải có các nhiệm vụ và sản phẩm 

(NV/SP) đầu ra chi tiết và đầy đủ. 

- Từng sản phẩm/nhiệm vụ có mục tiêu cụ thể. 

- Phân công rõ phòng, ban chủ trì chịu trách nhiệm và phòng, ban 

phối hợp. 

- Có mốc thời gian hoàn thành (tháng, quý). 

- Nhiệm vụ và mục tiêu trong các TLKC phải có các nhiệm vụ và 

mục tiêu nhằm thực hiện KH, nhiệm vụ CCHC của tỉnh phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ. 

- Các nhiệm vụ năm trước chưa đạt mục tiêu, yêu cầu hoặc còn tồn 
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tại, hạn chế phải có các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, yêu cầu để 

khắc phục các tồn tại, hạn chế trong năm kế hoạch. 

- Mục tiêu của năm kế hoạch phải bằng (nếu đạt 100% yêu cầu của 

tỉnh) hoặc cao hơn mục tiêu năm trước. 

3. Chấm điểm: Đạt tất cả các yêu cầu về thời gian, chất lượng. Chấm 

1 điểm. 

- Đủ các yêu cầu: Xác định đầy đủ nội dung, nhiệm vụ; NV/SP đầu 

ra chi tiết, đầy đủ; có mục tiêu bằng hoặc cao hơn mục tiêu năm 

trước; Phân công  cụ thể; Có mốc thời gian hoàn thành, chấm tối đa 

0,5 điểm 

- Có các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, yêu cầu để khắc phục các tồn 

tại, hạn chế năm trước, chấm tối đa 0,5 điểm. 

- Không đảm bảo thời gian, chất lượng (TLKC không chứng minh 

được các yêu cầu về chất lượng) tùy mức độ đạt được để chấm điểm 

phù hợp. 

1.1.2 Mức độ hoàn thành kế 

hoạch CCHC 

1,00 - TLKC của TCTP 1.1.1 

- Báo cáo CCHC  định kỳ. 

- Báo cáo tiến độ (nếu có); 

- Danh mục các VB đã phát 

hành theo nhiệm vụ tại KH 

(theo Phụ lục 1.1.2). 

- Các VB có số liệu, nội 

dung chứng minh kết quả 

thực hiện nhiệm vụ CCHC. 

- Biểu thống kê theo Phụ 

lục TC1.2 

- TLKC khác (nếu có). 

 1. Các TLKC thể hiện số NV/SP; số nhiệm vụ đã hoàn thành; kết 

quả và tính tỷ lệ %, tiến độ thực hiện, chất lượng. 

- Tính tỷ lệ % số NV/SP đã hoàn thành so với tổng số NV/SP đề ra.  

- Xem xét chất lượng NV/SP đã hoàn thành so với yêu cầu về kết 

quả của từng NV/SP hoặc yêu cầu của tỉnh (đối với các NV/SP tỉnh 

có yêu cầu về kết quả). 

2. Chấm điểm 

- Các NV/SP đạt mục tiêu, đúng tiến độ, chất lượng tính theo công 

thức:  

Tỷ lệ% đạt mục tiêu, đúng tiến độ, chất lượng x 1,5: 100% 

- Chỉ chấm điểm tối đa đối với trường hợp tiêu chí thành phần 1.1.1 

“Tiến độ, chất lượng kế hoạch CCHC” đạt điểm tối đa. Trường hợp 

tiêu chí thành phần 1.1.1 chưa đạt điểm tối đa, trên cơ sở tỷ lệ điểm 

của TCTP 1.1.1 để xem xét chấm điểm. 
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1.2 Thực hiện công tác 

báo cáo định kỳ 

CCHC 

4,00 Các Báo cáo CCHC định 

kỳ hàng Quý, 6 tháng, năm 

- Các văn bản thể hiện kết 

quả từng nhiệm vụ CCHC. 

- Thống kê theo Phụ lục 1.2 

- TLKC khác (nếu có) 

 1. Số lượng báo cáo: đủ 04 báo cáo (Báo cáo quý I, 6 tháng, quý III, 

năm);  

2. Thời gian:  

- Báo cáo, TLKC khi phát hành được gửi đến BCĐ CCHC và các cơ 

quan phụ trách các nhiệm vụ thuộc 06 lĩnh vực CCHC của tỉnh. 

- Báo cáo Quý I, Quý II, 6 tháng được ban hành trước ngày 15 tháng 

cuối quý; báo cáo năm ban hành trước ngày 10/12 năm báo cáo;  

- Các TLKC khác thể hiện kết quả các nhiệm vụ CCHC phải được 

phát hành ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ.  

3. Nội dung, chất lượng:  

- Đánh giá kết quả đã đạt được (có số liệu, nội dung minh chứng) 

công tác chỉ đạo, điều hành và 6 lĩnh vực CCHC. 

- Đối với tồn tại, hạn chế từ các năm trước: 

      + Chỉ ra từng tồn tại, hạn chế chi tiết, cụ thể của từng nhiệm vụ 

trong từng lĩnh vực. 

      + Đánh giá nguyên nhân chủ quan, khách quan. 

      + Đưa ra giải pháp chung và giải pháp riêng đặc thù nhằm xử lý, 

khắc phục đối với từng tồn tại, hạn chế. 

      + Đặt mục tiêu kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế cụ thể, chi tiết 

(trường hợp đã đặt mục tiêu tại KH CCHC thì đánh giá, so sánh kết 

quả đạt được với mục tiêu tại KH CCHC). 

 

      + Đánh giá kết quả sau khi triển khai các giải pháp. Đánh giá, so 

sánh kết quả so với cùng thời điểm của năm trước liền kề (Kết quả 

phải cao hơn so với kết quả năm trước liền kề). 

      + Đề ra các giải pháp mới (nếu các giải pháp trước đạt hiệu quả 

không cao). 

- Đối với tồn tại, hạn chế mới phát sinh trong năm: 
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      + Chỉ ra từng tồn tại, hạn chế chi tiết, cụ thể của từng nhiệm vụ 

trong từng lĩnh vực. 

      + Đánh giá nguyên nhân chủ quan, khách quan. 

      + Trách nhiệm của tập thể, cá nhân (nếu có). 

      + Đưa ra giải pháp chung và giải pháp riêng đặc thù nhằm xử lý, 

khắc phục đối với từng tồn tại, hạn chế. 

      + Đặt mục tiêu kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế cụ thể, chi tiết 

(kết quả đạt được phải cao hơn khi chưa áp dụng giải pháp). 

      + Đánh giá kết quả sau khi triển khai các giải pháp (kết quả đạt 

được phải cao hơn khi chưa áp dụng giải pháp).  

      + Đề ra các giải pháp mới (nếu các giải pháp trước đạt hiệu quả 

không cao). 

4. Chấm điểm: Mỗi báo cáo đạt yêu cầu hoặc TLKC khác bổ sung 

nội dung, số liệu cho các báo cáo định kỳ, chấm 1 điểm, cụ thể: 

- Thời gian, nơi nhận: Báo cáo thường xuyên, TLKC khác đảm bảo 

thời gian, nơi nhận: mỗi báo cáo 0,5 điểm; 

- Kết quả CCHC: Nêu và đánh giá kết quả đã đạt được đảm bảo yêu 

cầu, chấm tối đa 0,35 điểm. 

- Đối với tồn tại, hạn chế từ các năm trước: Đảm bảo yêu cầu về nội 

dung chấm tối đa 0,35 điểm. Trừ điểm đối với trường hợp không đạt 

1 trong các yêu cầu. 

- Đối với tồn tại, hạn chế mới phát sinh trong năm: Đảm bảo yêu cầu 

về nội dung chấm tối đa 0,25 điểm. Trừ điểm đối với trường hợp 

không đạt 1 trong các yêu cầu. 

 - Trường hợp không có tồn tại, hạn chế từ các năm trước và không 

phát sinh tồn tại hạn chế trong năm đánh giá thì điểm tương ứng sẽ 

được cộng vào kết quả CCHC tại các báo cáo. 

1.3 Kiểm tra công tác 2,50    
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CCHC 

1.3.1 Tỷ lệ, chất lượng công 

tác tự kiểm tra (phòng, 

ban thuộc UBND cấp 

huyện và UBND cấp 

xã được UBND cấp 

huyện kiểm tra) 

1,00  - Kế hoạch kiểm tra; 

- Biên bản kiểm tra của tất 

cả các đơn vị được kiểm 

tra. 

- Thông báo kết luận kiểm 

tra (hoặc báo cáo công tác 

kiểm tra) . 

- TLKC khác (nếu có). 

1. Về tỷ lệ kiểm tra: Tỷ lệ phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc 

được kiểm tra từ 30% trở lên (Không tính công tác kiểm tra của cấp 

trên).  

- Thống kê tổng số phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện 

- Số phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện  đã được kiểm 

tra. 

- Tính tỷ lệ số được kiểm tra/tổng số. 

2. Nội dung, chất lượng công tác kiểm tra 

- Nội dung: Kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành và 6 lĩnh vực 

CCHC. 

- Chất lượng: Phát hiện tất cả các tồn tại, hạn chế trong từng nhiệm 

vụ, lĩnh vực CCHC. 

3. Chấm điểm 

- Đảm bảo tỷ lệ, nội dung và chất lượng kiểm tra, điểm đánh giá là 1 

điểm. 

- Đảm bảo tỷ lệ, đầy đủ lĩnh vực nhưng còn thiếu một số nhiệm vụ 

hoặc chưa đảm bảo chất lượng kiểm tra trong một số nhiệm vụ, chấm 

tối đa 0,5 điểm. 

- Thiếu lĩnh vực hoặc chất lượng kiểm tra không đảm bảo hoặc tỷ lệ 

kiểm tra dưới 25%, chấm tối đa 0,5 điểm. 

1.3.2 Xử lý các vấn đề phát 

hiện qua kiểm tra 

1,50 - Biên bản kiểm tra của tất 

cả các đơn vị được kiểm 

tra. 

- Thông báo kết luận kiểm 

tra (hoặc báo cáo công tác 

kiểm tra). 

1. TLKC thể hiện: 

- Nội dungcác vấn đề đã phát hiện qua kiểm tra; 

- Các yêu cầu xử lý, cách thức, giải pháp khắc phục các vấn đề đã 

phát hiện qua kiểm tra; 

- Kết quả xử lý, khắc phục. 

- Tổng số vấn đề phát hiện; 
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- Văn bản yêu cầu xử lý 

hoặc kiến nghị xử lý đối 

với từng vấn đề tồn tại phát 

hiện qua kiểm tra; 

- Văn bản thể hiện nội dung 

đã xử lý hoặc Báo cáo kết 

quả việc xử lý. 

- TLKC khác (nếu có). 

- Số vấn đề đã được xử lý, khắc phục đạt kết quả tốt. 

- Số vấn đề đã yêu cầu xử lý, khắc phục chưa đạt kết quả hoặc kết 

quả chưa đạt mục tiêu đề ra. 

2. Chấm điểm.  

- Nội dung kiểm tra đầy đủ và xử lý, khắc phục đạt tỷ lệ 100% vấn 

đề cần xử lý, khắc phục; chất lượng đạt mục tiêu, chấm 1,5 điểm. 

- Nội dung kiểm tra đầy đủ; xử lý, khắc phục đạt 80% - dưới 100% 

vấn đề; các vấn đề đạt từ 80% mục tiêu,ì điếm, chấm tối đa 1,25 

điểm. 

- Các trường hợp sau tùy kết quả xử lý, khắc phục để chấm tối đa 

đến 1 điểm: 

+ Tỷ lệ kiểm tra, nội dung, chất lượng kiểm tra tại tiêu chí thành 

phần 1.3.1 không đạt yêu cầu. 

+ Vẫn còn vấn đề tồn tại, bất cập, xong công tác kiểm tra của cấp 

huyện không phát hiện. 

+ Tỷ lệ xử lý dưới 80%.  

+ Kết quả xử lý còn nhiều vấn đề chưa đạt 80% mục tiêu. 

1.4 Sự năng động trong 

chỉ đạo, điều hành 

CCHC 

3,00    

1.4.1 Thực hiện việc gắn kết 

quả CCHC với việc xét 

thi đua, khen thưởng 

đối với các tập thể, cá 

nhân 

0,50 - Quy chế hoạt động của 

Khối, Cụm thi đua; 

- Hướng dẫn tổng kết công 

tác TĐKT hàng năm của 

huyện; 

- Báo cáo tổng kết công tác 

TĐKT hàng năm củacấp 

huyện; 

 

- Hướng dẫn tổng kết công tác TĐKT của đơn vị có nội dung yêu 

cầu lấy kết quả công tác CCHC là tiêu chuẩn, tiêu chí xét thi đua, 

khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân; 

- Thời gian ban hành Hướng dẫn trước khi tổ chức bình xét thi đua- 

khen thưởng tại phòng, ban thuộcUBND cấp huyện; 

-  Báo cáo tổng kết công tác TĐKT, Báo cáo thành tích cá nhân, tập 

thể, biên bản và tài liệu khác có thể hiện cơ quan, đơn vị, cá nhân đã 

đánh giá và thực hiện việc sử dụng kết quả công tác CCHC là tiêu 
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-Kế hoạch công tác thi đua 

– khen thưởng năm 

- 05 Báo cáo thành tích của 

cá nhân và tập thể liên quan 

đến công tác CCHC được 

khen thưởng năm. 

- 03 Biên bản họp xét TĐ-

KT của phòng ban; 03 Biên 

bản họp xét TĐ-KT của 

UBND cấp xã. 

- TLKC khác (nếu có). 

 

chuẩn, tiêu chí xét thi đua, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân; 

- Tập thể, cá nhân được khen thưởng là các tập thể, cá nhân có thành 

tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. 

+ Đạt các yêu cầu trên, chấm 0.5 điểm; 

+ Chấm tối đa 0,25 điểm nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

Trong Hướng dẫn, BC công tác TĐ-KT không thể hiện nội dung 

theo yêu cầu nhưng tất cả các Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể 

đề nghị khen thưởng, biên bản họp xét khen thưởng… của các cá 

nhân, tập thể được khen thưởng có đánh giá kết quả nổi bật trong 

công tác CCHC. 

 

1.4.2 Thực hiện việc gắn kết 

quả CCHC với việc 

đánh giá, xếp loại hàng 

năm đối với người 

đứng đầu, cấp phó có 

liên quan của người 

đứng đầu và CBCC có 

liên quan đến kết quả 

CCHC 

1,50 - Quy chế đánh giá, xếp 

loại CBCC UBND huyện 

- Biên bản họp đánh giá, 

xếp loại CBCC năm của 

UBND huyện. 

- Biên bản họp đánh giá, 

xếp loại CBCC năm của 

phòng, ban, đơn vị thuộc 

UBND cấp huyện có liên 

quan đến công tác CCHC.  

Lưu ý: các Biên bản của 

đơn vị có nhiệm vụ CCHC 

còn tồn tại, hạn chế hoặc 

kết quả CCHC đạt thấp. 

- Báo cáo, danh sách kết 

quả đánh giá, xếp loại 

CBCC. 

- Quy chế đánh giá, xếp loại CBCC của UBND cấp huyện theo quy 

định, có nội dung yêu cầu gắn kết quả CCHC với việc đánh giá, xếp 

loại hàng năm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu 

và CBCC có liên quan đến kết quả CCHC. 

-  Biên bản họp đánh giá, xếp loại CBCC năm 2020 của UBND cấp 

huyện và phòng, ban thuộc UBND cấp huyện thể hiện việc có căn cứ 

vào kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC để đánh giá, xếp loại CBCC 

hàng năm. 

- Kết quả xếp loại đối với tổ chức, cá nhân còn nhiều tồn tại, hạn chế 

trong công tác CCHC . 

+ Đạt các yêu cầu trên đánh giá 1,5 điểm; 

+ Đánh giá 1  điểm nếu thuộc một trong các trường hợp sau: Trong 

Quy chế không có nội dung yêu cầu (gắn kết quả CCHC với việc 

đánh giá, xếp loại hàng năm đối với người đứng đầu, cấp phó của 

người đứng đầu và CBCC có liên quan đến kết quả CCHC)  xong tất 

cả các Biên bản thể hiện có xét đến kết quả CCHC để đánh giá. 

+ Đánh giá 0,25 điểm đến 0,75 điểm  trong trường hợp chỉ có nội 
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- TLKC khác (nếu có) 
dung yêu cầu trong Biên bản của phòng, ban, đơn vị thuộc UBND 

cấp huyện và kết quả xếp loại tập thể, cá nhân của phòng ban, đơn vị 

trực thuộc cao hơn hoặc bằng kết quả xếp loại của cơ quan đối với 

tập thể, cá nhân có liên quan khi tập thể, cá nhân còn tồn tại, hạn chế 

trong công tác CCHC. 

+ Đánh giá 0 điểm trong các trường hợp khác 

1.4.3 Sáng kiến hoặc giải 

pháp mới trong cải 

cách hành chính: Có 

sáng kiến, giải pháp, 

đề tài …thực hiện 

nhiệm vụ CCHC của 

huyện, thị xã, thành 

phố trong năm 

1,00 - Quyết định công nhận 

sáng kiến của cấp có thẩm 

quyền  

- Biên bản họp hội đồng 

sáng kiến; hoặc biên bản 

nghiệm thu đề tài của hội 

đồng khoa học cấp cơ sở 

hoặc cấp tỉnh; 

- Các văn bản phê duyệt 

triển khai các giải pháp mới 

trong thực hiện nội dung 

CCHC; 

- Thuyết minh sáng kiến 

hoặc Báo cáo tóm tắt đề tài 

khoa học. 

- Báo cáo đánh giá phạm 

vi, kết quả áp dụng của 

sáng kiến, giải pháp, đề tài 

(Đối với sáng kiến, giải 

pháp, đề tài có phạm vi áp 

dụng trên địa bàn toàn 

tỉnh). 

 

1.Yêu cầu: 

- Các sáng kiến hoặc giải pháp, cách làm mới trong CCHC phải đáp 

ứng yêu cầu sau: 

+ Có liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành CCHC hoặc 6 lĩnh 

vực CCHC; 

+ Không phải là nhiệm vụ triển khai văn bản cấp trên; 

+ Được cấp có thẩm quyền công nhận bằng văn bản; 

+ Đã được áp dụng hoặc áp dụng thử trong thực ti n để nâng cao 

hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trong phạm vi huyện, thị xã, 

thành phố hoặc phạm vi tỉnh. 

+ Đã hoặc có khả năng mang lại lợi ích thiết thực, nâng cao hiệu quả 

triển khai nhiệm vụ CCHC của huyện, thị xã, thành phố hoặc của 

tỉnh. 

2. Chấm điểm: 

- Có 03 sáng kiến, đề tài trở lên áp dụng trong phạm vi huyện, thị xã, 

thành phố hoặc có từ 02 sáng kiến, đề tài trong đó có 01 sáng kiến, 

đề tài có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh: 1 điểm. 

- Có 02 sáng kiến, đề tài áp dụng trong phạm vi huyện, thị xã, thành 

phố hoặc có 01 sáng kiến, đề tài được công nhận phạm vi ảnh hưởng 

cấp tỉnh: 0,5 điểm; 

- Có 01 sáng kiến, đề tài áp dụng trong phạm vi huyện, thị xã, thành 

phố: 0,25 điểm. 
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- Không có sáng kiến, đề tài: 0 điểm. 

1.5 Công tác tuyên 

truyền CCHC 

2,00    

1.5.1 Mức độ hoàn thành kế 

hoạch tuyên truyền 

CCHC 

1,00 - Kế hoạch tuyên truyền 

CCHC;  

- Báo cáo CCHC định kỳ 

hoặc BC công tác tuyên 

truyền. 

- Đường link tới tin bài trên 

website của huyện  

- Tài liệu kiểm chứng khác 

(nếu có). 

 

1. Kế hoạch đảm bảo chất lượng khi có đủ các yếu tố sau:  

- Kế hoạch xác định đầy đủ nội dung, nhiệm vụ. 

- Từng nội dung trong kế hoạch phải có các nhiệm vụ và sản phẩm 

(NV/SP) đầu ra chi tiết và đầy đủ. 

- Từng sản phẩm/nhiệm vụ có mục tiêu cụ thể: số lượng tin, bài … 

- Phân công rõ phòng, ban chủ trì chịu trách nhiệm và phòng, ban 

phối hợp. 

- Có mốc thời gian hoàn thành (tháng, Quý). 

- Nhiệm vụ và mục tiêu trong kế hoạch phải có các nhiệm vụ và mục 

tiêu nhằm thực hiện KH truyên truyền của tỉnh phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ. 

- Các nhiệm vụ năm trước chưa đạt mục tiêu, yêu cầu hoặc còn tồn 

tại, hạn chế phải có các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, yêu cầu để 

khắc phục các tồn tại, hạn chế trong năm kế hoạch. 

- Mục tiêu của năm kế hoạch phải bằng (nếu đạt 100% yêu cầu của 

tỉnh) hoặc cao hơn mục tiêu năm trước. 

2. Các tài liệu kiểm chứng chứng minh mức độ hoàn thành kế hoạch 

phải thể hiện: 

+ Kết quả đạt được theo mục tiêu, yêu cầu Kế hoạch đề ra: Số lượng 

nhiệm vụ, sản phẩm kế hoạch đề ra- số hoàn thành; kết quả của các 

nhiệm vụ còn tồn tại, hạn chế năm trước- kết quả năm nay; Số lượng, 

số lần, số tin bài… 

+ Địa điểm tổ chức hoặc link tới tin bài trên website (ghi rõ tít của 

tin, bài đã tuyên truyền). 
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- TLKC thể hiện đầy đủ các yêu cầu trên, 1 điểm. 

- Kế hoạch đảm bảo nội dung, yêu cầu xong kết quả đạt từ  90% mục 

tiêu Kế hoạch đề ra, 0,75 điểm. 

- Kế hoạch đảm bảo nội dung, yêu cầu xong kết quả đạt từ  80% đến 

dưới 90% mục tiêu Kế hoạch đề ra, 0,5 điểm. 

- Kê hoạch không đảm bảo chất lượng hoặc TLKC không chứng 

mình đầy đủ mức độ hoàn thành kế hoạch, tùy mức độ đạt được để 

chấm điểm phù hợp. 

 

1.5.2 Mức độ đa dạng trong 

tuyên truyền CCHC 

1,00 Kế hoạch thực hiện 

- Đường link trên website 

của cơ quan đến tin, bài 

tuyên truyền. 

- Báo cáo CCHC định kỳ 

hoặc báo cáo tiến độ hoặc 

báo cáo kết quả sau khi 

hoàn thành nhiệm vụ, nội 

dung công tác tuyên truyền. 

- Các văn bản, ảnh, video… 

chứng minh. 

- Tài liệu kiểm chứng khác 

(nếu có). 

 

1. Tuyên truyền thông thường: Bằng cả hai hình thức sau: 

a) Tổ chức các hội nghị, tập huấn CCHC …(không tính các hội nghị, 

tập huấn … do cấp trên tổ chức); 

b) Đăng tải thông tin CCHC trên website của huyện  (TLKC ghi rõ 

số lượng, tóm tắt nội dung, kết quả các tin, bài tuyên truyền). 

3. Đa dạng hóa tuyên truyền: Ngoài 02 hình thức trên, tuyên truyền 

bằng ít nhất 1 trong các hình thức khác, như: Tổ chức cuộc thi tìm 

hiểu về CCHC; tọa đàm về CCHC; sân khấu hóa hoặc các hình thức 

tuyên truyền mới, sáng tạo khác 

4. TLKC phải thể hiện được: 

- Số liệu, kết quả và quá trình triển khai, thực hiện 02 hình thức 

tuyên truyền thông thường và đa dạng hóa công tác tuyên truyền. 

- Các văn bản, đường link trên website chứng minh thực hiện 02 

hình thức tuyên truyền thông thường và đa dạng hóa công tác tuyên 

truyền. 

Ví dụ:  

- Hội nghị hoặc tập huấn: tại BC CCHC định kỳ sau khi tổ chức hội 

nghị có nêu kết quả; Có KH tổ chức; Giấy mời; Chương trình; Ảnh 

hoặc video …và các văn bản, TLKC khác nếu có. 
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- Tổ chức cuộc thi: BC CCHC định kỳ trongvà ngay sau quá trình tổ 

chức có nêu; có KH tổ chức; Giấy mời; Chương trình; Ảnh hoặc 

video …và các văn bản, TLKC khác nếu có. 

+ Báo cáo CCHC định kỳ: Thể hiện thời gian, địa điểm, số lượng 

người tham gia... 

+ Kế hoạch tổ chức: Thể hiện Mục tiêu, yêu cầu, nội dung, thành 

phần, đối tượng và thời gian, địa điểm tổ chức, kinh phí … 

+ Ảnh hoặc video được đăng tải trên website của cơ quan. 

5. Chấm điểm: 

- Đầy đủ 02 hình thức tuyên truyền thông thường a và b, đánh giá 0,5 

điểm. 

- Thực hiện đa dạng hóa tuyên truyền, đánh giá thêm 0,5 điểm. 

1.6 Xử lý tồn tại, hạn 

chế, bất cập trong 

công tác CCHC 

3,00    

1.6.1 Tự phát hiện tồn tại, 

hạn chế, bất cập đối 

với từng lĩnh vực, từng 

nhiệm vụ CCHC tại 

địa phương 

1,00  

. - Báo cáo CCHC định kỳ; 

- Kết quả tự kiểm tra; 

- Các văn bản chỉ đạo, điều 

hành khác có liên quan. 

- TLKC khác (nếu có) 

 

 

Yêu cầu TLKC thể hiện: 

- Đầy đủ, chi tiết, rõ nội dung các tồn tại, hạn chế trong công tác 

CCHC. 

- Từng tồn tại, hạn chế có số liệu, tỷ lệ cụ thể; nội dung rõ ràng 

- Đánh giá nguyên nhân chủ quan, khách quan cụ thể, rõ ràng, minh 

bạch đối với từng tồn tại, hạn chế. 

- Trách nhiệm của tập thể, cá nhân cụ thể đối với từng tồn tại, hạn 

chế. 

Cách chấm điểm 

- Chấm 1 điểm: TLKC thể hiện đầy đủ, chi tiết các yêu cầu.  

- Chấm tối đa 0,75 điểm với một trong các trường hợp: Phát hiện 

thiếu dưới 03 tồn tại hạn chế; dưới 03 tồn tại hạn chế không đáp ứng 
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một trong các yêu cầu trên. 

„- Chấm tối đa 0.5 điểm đối với một trong các trường hợp: TLKC thể 

hiện thiếu từ 03 tồn tại hạn chế trở lên; có từ 03 tồn tại hạn chế trở 

lên không đáp ứng một trong các yêu cầu trên. 

1.6.2 Các giải pháp cụ thể 

nhằm nâng cao chất 

lượng, hiệu quả đối với 

các nhiệm vụ chưa đạt 

mục tiêu, yêu cầu; kết 

quả xử lý tồn tại. 

2,00 - Báo cáo CCHC định kỳ; 

- Các văn bản chỉ đạo, điều 

hành khác có liên quan. 

- TLKC khác (nếu có) 

 

 Yêu cầu TLKC thể hiện: 

   - Có giải pháp chung và giải pháp riêng đặc thù nhằm xử lý, khắc 

phục đối với từng tồn tại, hạn chế, bất cập. 

- Đặt mục tiêu kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế cụ thể, chi tiết cao 

hơn hoặc bằng năm trước (trường hợp đã đạt 100%). 

- Báo cáo đánh giá kết quả sau khi triển khai các giải pháp. So sánh 

kết quả so với cùng thời điểm của năm trước liền kề. 

- Đề ra các giải pháp mới (nếu các giải pháp trước đạt hiệu quả 

không cao). 

Cách chấm điểm: 

- Chấm 2 điểm: TLKC thể hiện đầy đủ, chi tiết các yêu cầu. Kết quả 

giải quyết được 100% tồn tại, hạn chế. Các tồn tại hạn chế được giải 

quyết triệt để, đảm bảo 100% yêu cầu về chất lượng, số lượng, mục 

tiêu theo mục tiêu của tỉnh và huyện trong giai đoạn, trong năm. 

- Chấm tối đa 1.5 điểm: TLKC thể hiện đầy đủ, chi tiết các yêu cầu. 

Kết quả giải quyết được từ 90% đến dưới 100% tồn tại, hạn chế. Các 

tồn tại hạn chế được giải quyết đảm bảo trên 90% yêu cầu về chất 

lượng, số lượng, mục tiêu theo mục tiêu UBND cấp huyện trong giai 

đoạn, trong năm. 

 - Chấm tối đa 1 điểm: TLKC thể hiện đầy đủ, chi tiết các yêu cầu. 

Kết quả giải quyết được từ 70% đến dưới 90% tồn tại, hạn chế. Các 

tồn tại hạn chế được giải quyết đảm bảo trên 80% yêu cầu về chất 

lượng, số lượng, mục tiêu theo mục tiêu của UBND cấp huyện trong 

giai đoạn, trong năm. 

Các trường hợp khác: trên cơ sở TLKC; kết quả giải quyết về số 
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lượng, chất lượng giải quyết nhiệm vụ tồn tại, hạn chế để chấm điểm 

phù hợp. 

- Chỉ chấm điểm tối đa đối với trường hợp tiêu chí thành phần 1.6.1 

đạt điểm tối đa. 

1.7 Thực hiện các nhiệm 

vụ được UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh 

giao trong năm 

1,50 UBND huyện không tự 

đánh giá chấm điểm đối với 

nội dung này. 

 

Căn cứ vào báo cáo kết quả thực hiện trên hệ thống phần mềm theo 

dõi, nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Văn phòng 

UBND tỉnh sẽ chấm điểm cho các huyện, nếu: 

- Hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng 100% số nhiệm vụ được giao 

thì chấm 1,5 điểm; 

- Hoàn thành 100% số nhiệm vụ được giao nhưng có dưới 5% nhiệm 

vụ hoàn thành muộn so với tiến độ thì chấm 1,25 điểm; 

- Hoàn thành 100% số nhiệm vụ được giao nhưng có từ 5% đến dưới 

15% nhiệm vụ hoàn thành muộn so với tiến độ thì chấm 1 điểm; 

- Hoàn thành 100% số nhiệm vụ được giao nhưng có từ 15% trở lên 

nhiệm vụ hoàn thành muộn so với tiến độ thì chấm 0,75 điểm; 

- Hoàn thành từ 95% đến dưới 100% nhiệm vụ được giao thì chấm 

0,5 điểm; 

- Hoàn thành từ 90% đến dưới 95% số nhiệm vụ được giao thì chấm 

0,25 điểm; 

- Hoàn thành dưới 90% số nhiệm vụ được giao thì chấm 0 điểm. 

(Các mức điểm nêu trên sẽ được nhân với tỷ lệ chất lượng hoàn 

thành các nhiệm vụ được giao) 

 

1.8 Thực hiện các văn 

bản chỉ đạo của 

UBND tỉnh, BCĐ 

CCHC tỉnh và hướng 

dẫn của cơ quan 

chuyên môn trong 

1,50  

 

 

 

 Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, BCĐCCHC tỉnh, 

hướng dẫn của cơ quan chuyên môn đối với công tác chỉ đạo, điều 

hành CCHC và tỷ lệ kết quả, chất lượng, tiến độ triển khai thực hiện 

nhiệm vụ trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của UBND 

huyện. 
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công tác chỉ đạo, điều 

hành CCHC 
 

 

 

- Kết quả theo dõi, kiểm 

tra, giám sát của cơ quan 

chuyên môn 

+ Hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng 100% số nhiệm vụ được giao 

thì chấm 1,5 điểm; 

+ Hoàn thành 100% số nhiệm vụ được giao, trong đó có dưới 5% 

nhiệm vụ hoàn thành muộn so với tiến độ hoặc chưa đạt chất lượng 

thì chấm tối đa 1,25 điểm. 

+ Hoàn thành từ 95% đến dưới 100% số nhiệm vụ được giao, trong 

đó không có nhiệm vụ hoàn thành muộn so với tiến độ hoặc chưa đạt 

chất lượng thì chấm tối đa 1 điểm. 

+ Hoàn thành từ 80% đến dưới 95% số nhiệm vụ được giao, trong đó 

không có nhiệm vụ hoàn thành muộn so với tiến độ hoặc chưa đạt 

chất lượng thì chấm tối đa 0,5 điểm. 

+ Hoàn thành dưới 80% số nhiệm vụ được giao, trong đó không có 

nhiệm vụ hoàn thành muộn so với tiến độ hoặc chưa đạt chất lượng 

thì tùy mức độ, chấm tối đa 0,25 điểm 

2 XÂY DỰNG VÀ TỔ 

CHỨC THỰC HIỆN 

VĂN BẢN QUY 

PHẠM PHÁP LUẬT 

    

2,1 Xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật 

thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước 

2,00    

2.1.1 Xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật được 

Luật giao ban hành 

theo thẩm quyền 

1,00 Danh mục QPPL do 

HĐND, UBND huyện đã 

ban hành 

Hoàn thành dưới 70% văn bản được giao: không tính điểm; Từ 70% 

- 100% thì điểm đánh giá tính theo công thức: (Tỷ lệ % số văn bản 

đã ban hành x số điểm tối đa của tiêu chí) / 100% 

2.1.2 Thực hiện quy trình 

xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật 

1,00 Hồ sơ ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật theo 

quy định của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm 

- Đảm bảo quy trình theo quy định và văn bản được ban hành được 1 

điểm 

- Đảm bảo quy trình theo quy định và văn bản chưa được ban hành 

được 0,5 điểm 
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pháp luật năm 2015 và 

Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP 

- Không đảm quy định trình theo quy định và chưa được ban hành 

được 0 điểm 

2.2 Kiểm tra, xử lý, rà 

soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm 

pháp luật 

2,50    

2.2.1 Chất lượng kế hoạch 

và kết quả thực hiện kế 

hoạch kiểm tra, xử lý, 

rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm 

pháp luật 

1,00 Kế hoạch  kiểm tra, xử lý, 

rà soát, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật đã 

ban hành 

- Kế hoạch được ban hành đầy đủ nội dung, thời gian ban hành: 

Trước 31/1 của năm Kế hoạch được 1 điểm; 

- Sau ngày 31/1 của năm kế hoạch được 0,5 điểm; 

 - Các trường hợp không ban hành Kế hoạch và ban hành nhưng nội 

dung không đầy đủ, thời gian ban hành sau 01/3 của năm Kế hoạch 

được 0 điểm;  

2.2.2 Thực hiện kiểm tra 

thường xuyên, đầy đủ, 

kịp thời xử lý văn bản 

quy phạm pháp luật 

theo đúng quy định sau 

khi nhận được Thông 

báo kiểm tra văn bản 

của cơ quan có thẩm 

quyền 

0,50 Báo cáo kết quả kiểm tra; 

Các văn bản đính chính, 

sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ những văn bản thông 

qua tự kiểm tra cần sửa đổi, 

bổ sung, thay thế, bãi bỏ; 

thông báo kết quả kiểm tra 

theo thẩm quyền 

Kịp thời xử lý văn bản QPPL theo đúng quy định tại  Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP  sau khi nhận được Thông báo kết luận kiểm tra văn 

bản của cơ quan có thẩm quyền: Từ 70% - 100% thì điểm đánh giá 

tính theo công thức: (Tỷ lệ % số văn bản đã xử lý x số điểm tối đa 

của tiêu chí) /100%; Xử lý dưới 70% văn bản: 0 điểm; 

2.2.3 Tổ chức thực hiện rà 

soát thường xuyên, đầy 

đủ và kịp thời xử lý kết 

quả rà soát các văn bản 

quy phạm pháp luật 

của HĐND, UBND 

cấp huyện 

0,50 Các báo cáo kết quả rà soát 

văn bản; Quyết định công 

bố văn bản hết hiệu lực 

hàng năm; các văn  

bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ những văn  

bản thông qua rà soát cần 

sửa đổi, bổ sung, thay  

thế, bãi bỏ thuộc phạm vi 

quản lý  

1.Yêu cầu:  

Các báo cáo phải bảo đảm nội dung, đúng thời gian theo Nghị định 

số 34/2016/NĐ-CP; 

 Quyết định công bố văn bản hết hiệu lực trước 30/01 của năm sau;  

Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những văn bản thông 

qua rà soát cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi quản 

lý được ban hành bảo đảm nội dung, thời gian. 

2.Chấm điểm: 
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- Rà soát thường xuyên, đầy đủ và xử lý kết quả rà soát văn bản  kịp 

thời: 0,5điểm;  

-Rà soát chưa thường xuyên, đầy đủ và xử lý kết quả rà soát văn bản 

chưa kịp thời: 0 điểm 

2.2.4 Thực hiện báo cáo 

hàng năm về kết quả 

Kiểm tra, xử lý, rà 

soát, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp 

luật 

0,50 Báo cáo kết quả  kiểm tra, 

xử lý, rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp 

luật hàng năm đã ban hành  

1.Yêu cầu:  

Báo cáo phải bảo đảm nội dung, đúng thời gian theo quy định  tại 

Điều 170 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban 

hành văn bản QPPL 

2.Chấm điểm: 

 Báo cáo bảo đảm nội dung và thời gian trước ngày 10/01 năm sau 

theo quy định: 0,5 điểm; 

 Báo cáo không bảo đảm nội dung và thời gian theo quy định : 0 

điểm 

2.3 Theo dõi thi hành 

pháp luật 

1,50    

2.3.1 Thực hiện các hoạt 

động về theo dõi thi 

hành pháp luật: Thu 

thập thông tin về tình 

hình thi hành pháp 

luật; Kiểm tra tình 

hình thi hành pháp 

luật; Điều tra, khảo sát 

tình hình thi hành pháp 

luật. 

1,00 - Kế hoạch theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật; Kế 

hoạch theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật lĩnh vực 

trọng tâm, liên ngành      ( 

sau Kế hoạch của tỉnh ban 

hành 15 ngày) 

- Báo cáo kết quả theo dõi 

thi hành pháp luật (trước 

ngày 04/1 Kế hoạch kiểm 

tra tình hình thi hành pháp 

luật; 

Quyết định thành lập Đoàn 

kiểm tra; Báo cáo kiểm tra 

 

'- Có thực hiện thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật thì 

được 0.25 điểm 

- Nếu không được thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định thì 

điểm đánh giá là 0 điểm 

- Có thực hiện công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật thì được 

0.25 điểm; 

- Nếu không được thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định thì 

điểm đánh giá là 0 điểm 

- Có thực hiện hoạt động điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp 

luật thì được  0,5 điểm. 

- Nếu không được thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định thì 

điểm đánh giá là 0 điểm 
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tình hình thi hành pháp 

luật.2/2020). 

- Kế hoạch khảo sát tình 

hình thi hành pháp luật; 

Phiếu điều tra, khảo sát; 

Báo cáo kết quả khảo sát 

tình hình thi hành pháp luật 

 

 

 

2.3.2 Xử lý kết quả theo dõi 

thi hành pháp luật 

0,50  Các văn bản xử lý kết quả 

theo dõi thi hành pháp luật 

 '  -  Căn cứ kết quả thu thập thông tin, kết quả kiểm tra, điều tra, 

khảo sát tình hình thi hành pháp luật, xử lý theo thẩm quyền hoặc 

kiến nghị cấp có thẩm quyền xử 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 ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả 

TDTHPL theo thẩm quyền thì điểm đánh giá là 0,5; không ban hành 

đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả TDTHPL theo 

thẩm quyền thì điểm đánh giá là 0. 

2.4 Thực hiện các văn 

bản chỉ đạo điều 

hành của UBND tỉnh, 

BCĐ CCHC tỉnh và 

hướng dẫn của cơ 

quan chuyên môn 

trong lĩnh vực xây 

dựng và tổ chức thực 

hiện văn bản quy 

phạm pháp luật 

0,50 Thực hiện, triển khai đảm 

bảo tiến độ, chất lượng các 

văn bản chỉ đạo điều hành 

 Thực hiện, triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng các văn bản chỉ 

đạo điều hành 

 

3 CẢI CÁCH THỦ 

TỤC HÀNH CHÍNH 

12,5

0 
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3.1 Xử lý các vấn đề phát 

hiện qua rà soát 

TTHC 

0,50 - Báo cáo công tác kiểm 

soát TTHC năm của huyện; 

- Văn bản gửi kết quả rà 

soát, đánh giá TTHC; 

-  Kết quả theo dõi, kiểm 

tra của Văn phòng UBND 

tỉnh. 

 

 100% TTHC được rà soát, đánh giá theo Kế hoạch của UBND tỉnh 

thì được đánh giá là 0,5 điểm; dưới 100% TTHC được rà soát, đánh 

giá thì điểm đánh giá là 0 

 

3.2 Công khai TTHC 3,50    

3.2.1 Công khai TTHC đầy 

đủ, đúng quy định tại 

Bộ phận tiếp nhận và 

Trả kết quả cấp huyện 

và Tỷ lệ đơn vị hành 

chính cấp xã công khai 

TTHC đầy đủ, đúng 

quy định tại Bộ phận 

tiếp nhận và Trả kết 

quả 

0,50 - Báo cáo công tác kiểm 

soát TTHC năm của huyện; 

-  Kết quả theo dõi, kiểm 

tra của Văn phòng UBND 

tỉnh. 

Công khai TTHC đầy đủ, đúng quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của huyện. Nếu tỷ lệ này đạt: 

- 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết công khai đầy đủ đúng 

quy định tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC/Bộ phận tiếp nhận và 

Trả kết quả thì điểm đánh giá là 0.25 

- Dưới 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết công khai đầy đủ 

đúng quy định tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC/Bộ phận tiếp nhận 

và Trả kết quả điểm đánh giá là 0 

Công khai TTHC đầy đủ, đúng quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của UBND cấp xã. Nếu tỷ lệ này đạt: 

- 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết công khai đầy đủ đúng 

quy định tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thì điểm đánh giá là 

0.25 

- Dưới 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết công khai đầy đủ 

đúng quy định tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả điểm đánh giá là 

0 

 

3.2.2 Công khai TTHC trên 

Trang TTĐT của cấp 

1,00 - Báo cáo công tác kiểm 

soát TTHC năm của huyện; 

UBND huyện phải công khai đầy TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND huyện, UBND cấp xã trên Trang TTĐT của huyện:  
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huyện 

-  Kết quả theo dõi, kiểm 

tra của Văn phòng UBND 

tỉnh. 

- Nếu 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện 

đã công khai trên Trang TTĐT của huyện thì điểm đánh giá là 0.5 

điểm;  

- Nếu 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 

thuộc huyện đã công khai trên Trang TTĐT của huyện thì được cộng 

thêm 0.5 điểm. 

 - Nếu cấp nào không đạt tỷ lệ 100% thì điểm đánh giá là 0 điểm 

tương ứng với thang điểm đánh giá của cấp đó. 

3.2.3 Công khai tiến độ, kết 

quả giải quyết hồ sơ 

TTHC trên Cổng 

TTĐTvà Cổng dịch vụ 

công của tỉnh 

2,00 - Báo cáo công tác kiểm 

soát TTHC năm của huyện; 

-  Kết quả theo dõi, kiểm 

tra của Văn phòng UBND 

tỉnh. 

UBND huyện phải công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC  

trên Cổng TTĐT hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh. 

- Nếu 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp 

huyện đã công khai đầy đủ tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 

thì điểm đánh giá là 1 điểm;  

- Nếu 100% đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện đã công khai đầy 

đủ tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC thì được cộng thêm 1 

điểm. 

 - Nếu cấp nào không đạt tỷ lệ 100% thì điểm đánh giá là 0 điểm 

tương ứng với thang điểm đánh giá của cấp đó. 

3.3 Thực hiện cơ chế một 

cửa, cơ chế một cửa 

liên thông 

2,00    

3.3.1 Thực hiện tiếp nhận, 

trả kết quả TTHC tại 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả 

0,50 - Báo cáo công tác kiểm 

soát TTHC năm của 

huyện; 

-  Kết quả theo dõi, kiểm 

tra của Văn phòng UBND 

tỉnh. 

Yêu cầu: Thực hiện theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐCP và 

Thông tư 01/2018/TT-VPCP. 

- 100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện 

thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

thì đểm đánh giá là 0.25 

- 100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 

thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

thì được cộng thêm 0.25 điểm 
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- Dưới 100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, 

đơn vị thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả thì đểm đánh giá là 0 

- Nếu cấp nào không đạt tỷ lệ 100% thì điểm đánh giá là 0 điểm 

tương ứng với thang điểm đánh giá của cấp đó. 

3.3.2 Đưa TTHC ngành dọc 

thực hiện việc tiếp 

nhận hồ sơ tại Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết 

quả các cấp theo danh 

mục được phê duyệt 

1,00 - Báo cáo công tác kiểm 

soát TTHC năm của 

huyện; 

-  Kết quả theo dõi, kiểm 

tra của Văn phòng UBND 

tỉnh 

-  Thực hiện theo danh mục TTHC được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt tại Quyết định 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 và các văn bản 

chỉ đạo của UBND tỉnh. 

 - Nếu đạt tỷ lệ từ 80% trở lên số TTHC trong Danh mục đã đưa ra 

thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp thì điểm 

đánh giá là 1; 

 - Nếu đạt tỷ lệ từ 60% - dưới 80% số TTHC thì điểm đánh giá là 

0.5;  

- Nếu đạt tỷ lệ dưới 60% thì điểm đánh giá là 0. 

3.3.3 Số TTHC được giải 

quyết theo hình thức 

liên thông cùng cấp; 

Số TTHC được giải 

quyết theo hình thức 

liên thông giữa các cấp 

chính quyền  

0,50 - Báo cáo công tác kiểm 

soát TTHC năm của huyện; 

- Danh mục TTHC thực 

hiện giải quyết theo hình 

thức liên thông cùng cấp; 

- Danh mục TTHC thực 

hiện giải quyết theo hình 

thức liên thông giữa các 

cấp chính quyền; 

-  Kết quả theo dõi, kiểm 

tra của Văn phòng UBND 

tỉnh 

 

-  Lập danh mục TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông 

cùng cấp hành chính. Trong đó, nêu rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối 

hợp trong quy trình giải quyết đối với từng TTHC đầy đủ thì điểm 

đánh giá là 0,25; 

- Lập danh mục TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông 

giữa các cấp chính quyền khác nhau. Trong đó, nêu rõ cơ quan chủ 

trì, đầu mối tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC, cơ quan phối hợp 

trong quy trình giải quyết đối với từng TTHC đầy đủ thì điểm đánh 

giá là 0,25 

 

3.4 Kết quả giải quyết hồ 

sơ TTHC 

5,50    
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3.4.1 Tỷ lệ hồ sơ TTHC do 

UBND cấp huyện tiếp 

nhận trong năm được 

giải quyết đúng hạn 

1,50 - Báo cáo công tác kiểm 

soát TTHC năm của huyện; 

-  Kết quả theo dõi, kiểm 

tra của Văn phòng UBND 

tỉnh. 

Tính tỷ lệ % giữa số hồ sơ TTHC do UBND huyện tiếp nhận trong 

năm được giải quyết đúng hạn so với tổng số hồ sơ TTHC do UBND 

huyện đã tiếp nhận trong năm. Nếu tỷ lệ này đạt:  

- 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% số hồ sơ TTHC trong năm được giải quyết đúng hạn thì 

điểm đánh giá là 0 

3.4.2 Tỷ lệ hồ sơ TTHC do 

UBND cấp xã tiếp 

nhận trong năm được 

giải quyết đúng hạn 

0,50 - Báo cáo công tác kiểm 

soát TTHC năm của huyện; 

-  Kết quả theo dõi, kiểm 

tra của Văn phòng UBND 

tỉnh. 

Tính tỷ lệ % giữa số hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong 

năm được giải quyết đúng hạn so với tổng số hồ sơ TTHC do UBND 

cấp xã đã tiếp nhận trong năm. Nếu tỷ lệ này đạt:  

- 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% số hồ sơ TTHC trong năm được giải quyết đúng hạn thì 

điểm đánh giá là 0 

3.4.3 Thực hiện việc xin lỗi 

người dân, tổ chức khi 

để xảy ra tr  hẹn trong 

giải quyết hồ sơ TTHC 

1,50 - Báo cáo công tác kiểm 

soát TTHC năm của huyện; 

-  Kết quả theo dõi, kiểm 

tra của Văn phòng UBND 

tỉnh. 

- Yêu cầu: Thực hiện đầy đủ và đúng quy định về việc xin lỗi người 

dân, tổ chức khi để xảy ra tr  hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC. 

Trường hợp tr  hẹn mà không phải do lỗi của cơ quan nhà nước đề 

nghị có giải trình cụ thể cho từng trường hợp. 

- Nếu thực hiện đầy đủ, đúng quy định thì điểm đánh giá là 1.5; nếu 

thực hiện không đầy đủ hoặc không đúng quy định thì điểm đánh giá 

là 0. 

- Trường hợp không có hồ sơ TTHC giải quyết tr  hẹn trong năm 

đánh giá thì điểm đánh giá là 1.5 điểm 

3.4.4 Cập nhật thông tin (địa 

chỉ cụ thể, số điện 

1,00 Báo cáo công tác kiểm soát 

TTHC năm của huyện; 

- Nếu thực hiện đầy đủ, đúng quy định thì điểm đánh giá là 1; 

-  Nếu thực hiện không đầy đủ hoặc không đúng quy định thì điểm 
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thoại) của cá nhân, đại 

diện tổ chức giao dịch 

TTHC tại Bộ phận 

Một cửa 

- Biên bản kiểm tra năm 

2019, 2020 tại các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh, UBND cấp huyện của 

Đoàn Kiểm tra công tác 

CCHC của tỉnh; 

-  Kết quả theo dõi, kiểm 

tra của Văn phòng UBND 

tỉnh. 

đánh giá là 0. 

 

3.4.5 Đánh giá chất lượng 

giải quyết TTHC của 

cơ quan, đơn vị 

1,00 - Báo cáo công tác kiểm 

soát TTHC năm của huyện; 

-  Kết quả theo dõi, kiểm 

tra của Văn phòng UBND 

tỉnh 

- Kiểm tra trên Cổng/Trang 

thông tin điện tử của huyện 

Yêu cầu: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, 

Thông tư 01/2018/TT-VPCP, Quyết định số  1187/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh. 

- UBND huyện đạt kết quả xếp loại xuất sắc thì điểm đánh giá là 1.0 

- UBND huyện đạt kết quả xếp loại tốt thì điểm đánh giá là 0,5; 

- UBND huyện đạt điểm đánh giá dưới tốt thì điểm đánh giá là 0. 

(Đối với UBND cấp huyện không triển khai đánh giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính thuộc địa phương từ cấp huyện đến cấp xã và 

công khai kết quả trên Cổng/Trang Thông tin điện tử cấp huyện thì 

điểm đánh giá là 0) 

 

3.5 Tiếp nhận, xử lý 

phản ánh, kiến nghị 

(PAKN) của cá nhân, 

tổ chức đối với 

TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết 

0,50    

3.5.1 Xử lý PAKN của cá 

nhân, tổ chức đối với 

TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết 

0,25 - Báo cáo công tác kiểm 

soát TTHC năm của huyện; 

-  Kết quả theo dõi, kiểm 

- Yêu cầu: - Tính tỷ lệ % giữa số PAKN đã được giải quyết (xử lý 

theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý) so với 

tổng số PAKN đã tiếp nhận trong năm. Nếu tỷ lệ này đạt 

http://hscv.dienbien.gov.vn/qlvb/VBdi.nsf/str/98948EA2D24BE4F84725851C00172E39?OpenDocument
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tra của Văn phòng UBND 

tỉnh. 
- 100% số PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì điểm đánh giá 

là 0.25 

- Dưới 100% số PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì điểm 

đánh giá là 0 

Trong năm đánh giá không có kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối 

với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh thì điểm đánh giá 

là 0.25. 

3.5.2 Công khai kết quả trả 

lời PAKN của cá nhân, 

tổ chức đối với quy 

định TTHC thuộc thẩm 

quyền 

0,25 - Báo cáo công tác kiểm 

soát TTHC năm của huyện; 

-  Kết quả theo dõi, kiểm 

tra của Văn phòng UBND 

tỉnh. 

- Nếu 100% số PAKN đã xử lý, trả lời được công khai theo quy 

định thì điểm đánh giá là 0.25; 

- Nếu dưới 100% số PAKN đã xử lý, trả lời được công khai theo 

quy định thì điểm đánh giá là 0. 

3.6 Thực hiện các văn 

bản chỉ đạo của 

UBND tỉnh, BCĐ 

CCHC tỉnh và hướng 

dẫn của cơ quan 

chuyên môn trong 

lĩnh vực Cải cách 

TTHC 

0,50 Báo cáo công tác kiểm soát 

TTHC năm của huyện; 

-  Kết quả theo dõi, kiểm 

tra của Văn phòng UBND 

tỉnh. 

Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác kiểm soát 

TTHC. Cụ thể hóa bằng văn bản của cơ quan đơn vị đảm bảo theo 

yêu cầu của UBND tỉnh. Nếu tỷ lệ này đạt: 

+ 100% thì điểm đánh giá là 0.5; 

+ Dưới 100 % thì điểm đánh giá là 0.  

4 CẢI CÁCH TỔ 

CHỨC BỘ MÁY 

HÀNH CHÍNH 

    

4.1 Thực hiện các quy 

định về tổ chức bộ 

máy; Thực hiện cơ 

cấu về số lượng lãnh 

đạo phòng chuyên 

môn và tương đương 

tại thuộc UBND cấp 

1,50    
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huyện 

4.1.1 Sắp xếp tổ chức bộ 

máy và kiện toàn chức 

năng, nhiệm vụ của 

các phòng, ban thuộc 

UBND cấp huyện; 

Thực hiện cơ cấu về số 

lượng lãnh đạo phòng 

chuyên môn và tương 

đương  

1,00 Báo cáo CCHC hoặc Quyết 

định của cấp có thẩm quyền 

- Kết hợp cùng Kết quả 

thanh tra, kiểm tra của cơ 

quan có thẩm quyền trong 

năm đánh giá, chấm điểm. 

Tính tỷ lệ % số phòng chuyên môn cấp huyện được quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đúng quy định: 

+ đạt 100% được 1 điểm; 

+ dưới 100% được 0 điểm 

4.1.2 Tỉ lệ giảm số lượng 

đơn vị sự nghiệp công 

lập so với năm 2015 

0,50 Báo cáo CCHC hoặc Quyết 

định của cấp có thẩm quyền 

Thống kê tổng số đơn vị SNCL trong năm 2015 và tổng số đơn vị 

SNCL năm 2020, nếu tỷ lệ % số đơn vị SNCL năm 2020 giảm so với 

năm 2015: 

+ Từ 10% trở lên thì điểm đánh giá là 0.5; 

+ Dưới 10% thì tính theo công thức (Tỷ lệ % giảm đơn vị SNCL * 

1.00)/10%  

4.2 Thực hiện quy định 

về sử dụng biên chế 

được cấp có thẩm 

quyền giao 

3,00    

4.2.1 Thực hiện quy định về 

sử dụng biên chế hành 

chính 

0,50 QĐ giao của cơ quan có 

thẩm quyền, Báo cáo 

UBND thực hiện đến ngày 

31/12/2020 

Nếu biên chế công chức của cơ quan, đơn vị đang sử dụng tính đến 

ngày 31/12/2020 không vượt quá so với tổng số biên chế công chức 

được giao thì được 0,5 điểm; 

Nếu biên chế công chức của cơ quan, đơn vị đang sử dụng vượt quá 

so với tổng số biên chế công chức được giao thì được 0 điểm 

4.2.2 Thực hiện quy định về 

số lượng người làm 

việc hưởng lương 

trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập 

0,50 Báo cáo CCHC hoặc Quyết 

định của cấp có thẩm quyền 

Thống kê tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà 

nước trong các đơn vị SNCL (thuộc UBND cấp huyện) 

Nếu tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại 

các đơn vị SNCL không vượt quá tổng số lượng người làm việc  

được giao thì điểm đánh giá là 0.5; nếu sử dụng vượt quá so với tổng 

số người làm việc được giao thì điểm đánh giá là 0 



25 

 

4.2.3 Tỷ lệ giảm biên chế so 

với năm 2015 

2,00 QĐ giao của cơ quan có 

thẩm quyền, Báo cáo 

UBND thực hiện đến ngày 

31/12/2020 

Thống kê tổng số biên chế hành chính được giao năm 2015. Thống 

kê tổng số biên chế hành chính được giao trong năm 2020. Tính tỉ lệ 

% giảm số lượng biên chế hành chính trong năm đánh giá so với 

tổng số biên chế hành chính được giao trong năm 2015. Nếu tỉ lệ này 

đạt: 

- Từ 10% trở lên thì điểm đánh giá là 2; 

- Dưới 10% thì điểm đánh giá được tính theo công thức [(tỷ lệ % 

giảm biên chế x1.5)/(10%)] 

4.3 Thực hiện phân cấp 

quản lý 

1,00    

4.3.1 Thực hiện các quy 

định về phân cấp quản 

lý do Trung ương, 

UBND tỉnh ban hành 

0,50 - Báo cáo kết quả thực hiện 

Kế hoạch số 2682/KH-

UBND ngày 07/9/2016 của 

UBND tỉnh năm 2020  

- Kết quả thanh tra, kiểm 

tra 

Yêu cầu: thực hiện các nhiệm vụ về phân cấp quản lý nhà nước theo 

đúng  yêu cầu của Kế hoạch số 2682/KH-UBND ngày 07/9/2016 của 

UBND (nếu UBND huyện không có nhiệm vụ phân cấp quản lý theo 

Nghị quyết số 21/NQ-CPcủa Chính phủ thì phải có thuyết minh rõ) 

- Nếu thực hiện đầy đủ, đúng quy định được 0,5 điểm; 

- Nếu không thực hiện đầy đủ hoặc không đúng quy định thì 0 điểm. 

4.3.2 Thực hiện kiểm tra, 

đánh giá định kỳ đối 

với các nhiệm vụ thuộc 

phạm vi quản lý nhà 

nước của UBND cấp 

huyện đã phân cấp cho 

các phòng, ban, đơn vị 

thuộc UBND cấp 

huyện và UBND cấp 

xã thực hiện và xử lý 

các vấn đề về phân cấp 

phát hiện qua kiểm tra 

0,50 - Kế hoạch thanh, kiểm tra 

- Các Biên bản kiểm tra. 

- Báo cáo hoặc thông báo 

kết luận kiểm tra, thanh tra. 

- Các văn bản xử lý đối với 

từng vấn đề phát hiện qua 

kiểm tra, thanh tra; 

- Báo cáo của các đơn vị về 

xử lý vấn đề phát hiện qua 

kiểm tra, thanh tra. 

Yêu cầu: thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ hàng năm 

đối với tất cả các nhiệm vụ quản lý nhà nước đã phân cấp cho cấp 

huyện, cấp xã.  

- Thực hiện kiểm tra ít nhất 30% phòng, ban chuyên môn được phân 

cấp trở lên, đồng thời 100% số vấn đề phát hiện qua kiểm tra, thanh 

tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý đúng quy định thì được 0,5 điểm; 

- Còn lại chấm 0 điểm 

4.4 Thực hiện các văn 

bản chỉ đạo của 

UBND tỉnh, BCĐ 

1,00 Báo cáo thực hiện nhiệm 

vụ theo lĩnh vực. 

 Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, BCĐCCHC tỉnh, 

hướng dẫn của cơ quan chuyên môn đối với lĩnh vực cải cách tổ chức 

bộ máy hành chính của UBND cấp huyện. 
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CCHC tỉnh và hướng 

dẫn của cơ quan 

chuyên môn trong 

lĩnh vực Cải cách 

TCBMHC 

- Các văn bản, số liệu triển 

khai nhiệm vụ liên quan 

đến lĩnh vực tổ chức bộ 

máy hành chính 

 - Theo dõi, kiểm tra, giám 

sát của cơ quan chuyên 

môn 

- Hoàn thành đúng tiến độ 100% số nhiệm vụ, chất lượng cao thì 

điểm đánh giá là 1 điểm. 

- Hoàn thành 100% số nhiệm vụ nhưng có nhiệm vụ hoàn thành 

chậm tiến độ, chất lượng chưa đảm bảo thì điểm đánh giá là 0,5 

điểm; 

- Hoàn thành dưới 100% số nhiệm vụ được giao thì điểm đánh giá là 

0 điểm. 

 

5 XÂY DỰNG VÀ 

NÂNG CAO CHẤT 

LƯỢNG ĐỘI NGŨ 

CÁN BỘ, CÔNG 

CHỨC, VIÊN CHỨC 

    

5.1 Thực hiện cơ cấu 

công chức, viên chức 

theo vị trí việc làm 

1,00    

5.1.1 Thực hiện đúng cơ cấu 

ngạch công chức theo 

vị trí việc làm được 

phê duyệt 

0,50 Văn bản của huyện trình đề 

án VTVL công chức. Báo 

cáo thực hiện việc bố trí 

công chức theo VTVL đã 

được phê duyệt tính đến 

31/12/2020 

UBND huyện phải bố trí công chức theo VTVL và tiêu chuẩn ngạch 

công chức tương ứng với bản mô tả công việc, khung năng lực của 

từng vị trí 

+ UBND huyện chưa hoàn thành việc phê duyệt bản mô tả công việc 

và khung năng lực VTVL thì coi như chưa thực hiện đúng quy 

định.Tính tỉ lệ % số phòng, ban, tổ chức thực hiện đúng quy định 

trên so với tổng số phòng, ban của huyện, nếu tỷ lệ đạt: 

+ 100% được 0.5 điểm; 

+ Từ 80%-100% được 0,25 điểm; 

+ Dưới 80% được 0 điểm 

5.1.2 Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp 

bố trí viên chức theo 

đúng vị trí việc làm 

được phê duyệt 

0,50 Văn bản của huyện trình đề 

án VTVL công chức. Báo 

cáo thực hiện việc bố trí 

công chức theo VTVL đã 

được phê duyệt tính đến 

31/12/2020 

Các đơn vị SNCL thuộc UBND cấp huyện phải thực hiện đúng các 

quy định sau: 

+ Phê duyệt theo thẩm quyền hoặc được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt danh mục VTVL; 

+ Hoàn thiện việc xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực 

cho từng VTVL theo danh mục đã được phê duyệt; 
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+ Bố trí viên chức đúng theo VTVL và tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp tương ứng với từng vị trí 

- Tính tỷ lệ % số đơn vị thực hiện đúng các quy định trên so với tổng 

số đơn vị SNVL. Nếu tỷ lệ này đạt: 

+ 100% được 0.5 điểm; 

+ Từ 80% -100% được 0.25 điểm; 

+ Dưới 80% được 0 điểm 

5.2 Tuyển dụng công 

chức, viên chức 

1,00    

5.2.1 Thực hiện quy định về 

tuyển dụng công chức 

tại các phòng, ban 

thuộc UBND cấp 

huyện và UBND cấp 

xã 

0,50 - Các văn bản, tài liệu thể 

hiện quy trình tuyển dụng 

đã thực hiện.  

- Báo cáo kết quả tổ chức 

thực hiện các kỳ tuyển 

dụng trong năm hoặc báo 

cáo năm về công tác cán bộ 

có nội dung này 

- Kết quả thanh tra, kiểm 

tra 

- Tuyển dụng đúng quy trình, quy định. 

- Báo cáo số đợt tổ chức tuyển dụng trong năm, số lượng người trúng 

tuyển theo từng đợt, quy trình, thủ tục đã thực hiện (kèm theo các tài 

liệu kiểm chứng liên quan của quá trình tuyển dụng) 

- Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định, báo cáo rõ ràng, đầy đủ thì 

được 0,5 điểm. 

- Không thực hiện đúng 1 trong các quy định hoặc báo cáo không 

đầy đủ thì 0 điểm. 

5.2.2 Thực hiện quy định về 

tuyển dụng viên chức 

tại các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc 

UBND cấp huyện 

0,50 - Các văn bản, tài liệu thể 

hiện quy trình tuyển dụng 

đã thực hiện.  

- Báo cáo kết quả tổ chức 

thực hiện các kỳ tuyển 

dụng trong năm hoặc báo 

cáo năm về công tác cán bộ 

có nội dung này 

- Kết quả thanh tra, kiểm 

tra 

- Tuyển dụng đúng quy trình, quy định. 

- Báo cáo số đợt tổ chức tuyển dụng trong năm, số lượng người trúng 

tuyển theo từng đợt, quy trình thủ tục đã thực  hiện (kèm theo các tài 

liệu kiểm chứng liên quan của quá trình tuyển dụng) 

- Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định, báo cáo rã ràng, đầy đủ thì 

được 0, 5 điểm. 

- Không thực hiện đúng 1 trong các quy định hoặc báo cáo không 

đầy đủ thì 0 điểm. 

5.3 Thực hiện quy định 1,00    
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về thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc 

xét thăng hạng viên 

chức 

5.3.1 Thực hiện quy định về 

thi nâng ngạch công 

chức 

0,50 - Báo cáo về cơ cấu, số 

lượng đề nghị chỉ tiêu thi 

nâng ngạch, 

- Văn bản đăng ký dự thi có 

Danh sách dự thi kèm trích 

ngang lý lịch cá nhân 

- Kết quả thanh tra, kiểm 

tra 

Công chức được cử dự thi phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện dự thi.  

Báo cáo đầy đủ số liệu yêu cầu 

- 100% công chức dự thi đúng quy định, đảm bảo cơ cấu ngạch, báo 

cáo đầy đủ theo yêu cầu thì đánh giá là 0,5 điểm; 

- Dưới 100% công chức dự thi đúng quy định hoặc có trường hợp 

không đảm bảo cơ cấu ngạch hoặc báo cáo chưa đảm bảo theo yêu 

cầu thì đánh giá là 0 điểm; 

5.3.2 Thực hiện quy định về 

thi hoặc xét thăng hạng 

viên chức 

0,50 - Báo cáo về cơ cấu, số 

lượng đề nghị chỉ tiêu thi 

hoặc xét thăng hạng viên 

chức 

-Văn bản và Danh sách 

viên chức đủ điều kiện dự 

thi, xét thăng hạng kèm 

trích ngang lý lịch cá nhân. 

- Trường hợp cơ quan được 

phân cấp thực hiện thi hoặc 

xét thăng hạng thì báo cáo 

toàn bộ quy trình thực hiện 

theo từng mốc thời gian, 

công việc theo hướng dẫn 

của Sở Nội vụ 

  

Báo cáo đầy đủ số liệu yêu cầu 

- Người được cử dự thi, xét phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện 

- Báo cáo đầy đủ nội dung, số liệu yêu cầu. 

- 100% viên chức dự thi, xét đúng quy định, đảm bảo cơ cấu ngạch 

(trường hợp được phân cấp tổ chức thi hoặc xét thì quy trình, thủ tục 

phải đảm bảo quy định); báo cáo đầy đủ nội dung, số liệu theo yêu 

cầu thì đánh giá là 0,5 điểm; 

- Có trường hợp cử dự thi, xét không đúng quy định hoặc không đảm 

bảo cơ cấu ngạch (trường hợp được phân cấp tổ chức thi hoặc xét thì 

quy trình, thủ tục chưa đảm bảo quy định) hoặc báo cáo chưa đầy đủ 

nội dung, số liệu theo yêu cầu thì đánh giá là 0 điểm. 

5.4 Thực hiện quy định 

về bổ nhiệm vị trí 

lãnh đạo, quản lý 

0,50 Danh sách thống kê có trích 

ngang (trình độ chuyên 

môn, quản lý nhà nước, lý 

luận chính trị, tin học, 

- Báo cáo phải nêu rõ quy trình, thủ tục, các mốc thời gian, công việc 

đã thực hiện đối với từng trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại là 

cấp trưởng, phó phòng thuộc UBND huyện và tương đương trong 

năm. 
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ngoại ngữ...) của các cá 

nhân tại thời điểm được bổ 

nhiệm, bổ  nhiệm lại trong 

năm; 

- Các quyết định bổ nhiệm, 

nhiệm lại;  

- Báo cáo kết quả việc bổ 

nhiệm các vị trí  lãnh đạo, 

quản lý trong năm hoặc báo 

cáo năm về công tác cán bộ 

có nội dung này. 

- Các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cấp trưởng, phó phòng 

thuộc UBND huyện và tương đương được gửi về Sở Nội vụ. 

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức phải tuân thủ 

đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn và cơ cấu số 

lượng theo quy định. 

- Thực hiện đúng, đầy đủ quy định thì được 0.5 điểm . 

- Có trường hợp không đúng quy định thì 0 điểm. 

5.5 Thực hiện quy định 

về đánh giá, phân loại 

và chấp hành kỷ 

cương hành chính 

của cán bộ, công 

chức, viên chức 

2,00    

5.5.1 Thực hiện quy định về 

đánh giá, phân loại 

công chức, viên chức 

0,50 - Văn bản triển khai đánh 

giá, xếp loại CCVC năm 

2020 

- Quy chế đánh giá, xếp 

loại công chức, viên chức 

năm 2020 

- Báo cáo kết quả đánh giá, 

phân loại công chức, viên 

chức năm 

- Đánh giá, xếp loại đảm bảo quy định hiện hành. 

- Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức (trình tự, 

thủ tục, kết quả) đầy đủ nội dung, thời gian đảm bảo yêu cầu 

- Đảm bảo yêu cầu trên chấm 0,5 điểm; 

- Đánh giá không đúng quy định hoặc báo cáo không đảm bảo chất 

lượng hoặc thời gian báo cáo không đúng quy định, chấm 0 điểm 

5.5.2 Chấp hành kỷ luật, kỷ 

cương hành chính của 

cán bộ, công chức, 

viên chức 

1,50 - Báo cáo chấp hành kỷ 

luật, kỷ cương hành chính 

năm 2020 

- Danh sách CBCCVC bị 

kỷ luật trong năm (họ tên, 

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản của Chính phủ; Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo 

các nội dung trong Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 30/3/2016 của Tỉnh 

ủy, Kế hoạch số 2013/KH-UBND ngày 12/7/2016 của UBND tỉnh; 

Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 24/5/2013, Chỉ  thị số 05/CT-UBND 

ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh; 
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đơn vị, chức vụ, vi phạm, 

hình thức kỷ luật..) 

- Các biên bản, văn bản xét 

kỷ luật. 

- TLKC khác (nếu có). 

- Kiểm tra, thanh tra, theo 

dõi của cơ quan chuyên 

môn. 

- Báo cáo đầy đủ, đúng quy định, đảm bảo thời gian và không có 

CBCCVC bị kỷ luật, chấm 1,5 điểm (báo cáo nêu rõ không có 

CBCCVC bị kỷ luật) 

- Trừ 0,5 điểm đối với một trong các trường hợp sau: Báo cáo đầy đủ 

số lượng nhưng chưa đúng quy định; có CBCCVC bị kỷ luật hình 

thức khiển trách. 

- Trừ 0,25 điểm đối với mỗi báo cáo thiếu về số lượng hoặc không 

đảm bảo chất lượng. 

- Có CBCCVC bị kỷ luật hình thức cảnh cáo trở lên thì chấm 0 điểm. 

5.6 Mức độ hoàn thành 

kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức và 

công tác báo cáo kết 

quả đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức 

1,00 - Kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng năm 2019;  

- Báo cáo kết quả đào tạo, 

bồi dưỡng củaUBND 

huyện năm 2020 

- Quyết định mở lớp (nếu 

đơn vị tự tổ chức). 

- Quyết định cử tham gia 

đào tạo, bồi dưỡng về 

chuyên môn, lý luận chính 

trị, quản lý nhà nước, chức 

danh lãnh đạo quản lý 

CCVC của đơn vị của cấp 

có thẩm quyền 

 Nội dung kế hoạch, báo cáo phải đầy đủ theo hướng dẫn của Sở Nội 

vụ, đúng thời gian yêu cầu. 

- Báo cáo thể hiện số lượng, số lượt đã tham gia đào tạo, bồi dưỡng. 

- Nếu hoàn thành từ 80% kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và đảm bảo 

yêu cầu trên thì điểm đạt tính theo công thức: 

[(Tỷ lệ % hoàn thành ×1,00)/(100%)] 

- Hoàn thành dưới 80% kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng (tính theo tổng 

số lượt người) thì 0 điểm 

5.7 Cán bộ, công chức 

cấp xã 

1,50    

5.7.1 Tỷ lệ đạt chuẩn của 

cán bộ cấp xã 

1,00 Biểu tổng hợp chất lượng 

cán bộ cấp xã của năm 

đánh giá tính đến 31/12 của 

năm đánh giá;  Hoặc có 

lồng ghép chất lượng cán 

Tính tỷ lệ % giữa số cán bộ cấp xã đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp 

vụ so với tổng số cán bộ cấp xã. Nếu tý lệ này đạt: 

- 100% số cán bộ cấp xã đạt chuẩn: 1 

- Từ 90% - dưới 100% số cán bộ cấp xã đạt chuẩn: 0,5 

- Dưới 90% số cán bộ cấp xã đạt chuẩn: 0. 



31 

 
bộ cấp xã trong Báo cáo 

CCHC cấp huyện 

5.7.2 Tỷ lệ cán bộ, công 

chức cấp xã được bồi 

dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ trong năm 

0,50 Kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng năm 2019;  

- Báo cáo kết quả đào tạo, 

bồi dưỡng của cơ quan, đơn 

vị năm 2020 

-Hoàn thành 100% nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 

cấp xã theo kế hoạch thì được 0,5 điểm; 

- Không hoàn thành 100% nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức cấp xã theo kế hoạch thì chấm 0 điểm. 

5.8 Thực hiện các quy 

định về chuyển đổi vị 

trí công tác 

1,50   

5.8.1 Kế hoạch chuyển đổi 

vị trí công tác theo quy 

định 

0,25 - Kế hoạch chuyển đổi vị trí 

công tác năm 2020 

- Danh sách CCVC hiện tại 

nằm trong danh mục các vị 

trí phải chuyển đổi theo 

quy định (Họ tên - Đơn vị 

công tác - Vị trí công tác - 

Thời điểm công tác tại vị trí 

hiện tại - Thời hạn phải 

chuyển đổi theo quy định) 

- Kế hoạch đảm bảo theo quy định đồng thời phải cụ thể về con 

người, vị trí đang đảm nhiệm cần chuyển đổi và dự kiến vị trí chuyển 

đổi, thời điểm thực hiện: 0,25 điểm. 

5.8.2 Kết quả thực hiện 

chuyển đổi vị trí công 

tác 

1,25 - Báo cáo kết quả chuyển 

đổi vị trí công tác định kỳ  

- Danh sách công chức, 

viên chức chuyển đổi vị trí 

công tác trong năm. 

- Các Quyết định luân 

chuyển, điều động, Thông 

báo phân công nhiệm 

vụ…của công chức, viên 

chức chuyển đổi vị trí công 

tác trong năm. 

Thực hiện chuyển đổi 100% vị trí theo danh  mục đảm bảo quy định 

thì được 1,25 điểm (Trường hợp có CCVC quá thời hạn chuyển đổi 

nhưng chưa thực hiện vì lý do như: mắc bệnh hiểm nghèo, người 

đang biệt phái; phụ nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 

tháng tuổi.. phải có thuyết minh rõ) 

- Đầy đủ TLKC nhưng chưa thực hiện chuyển đổi đảm bảo 100% 

theo quy định, đánh giá 0,25 điểm. 

- Các trường hợp khác chấm 0 điểm. 
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5.9 Thực hiện các văn 

bản chỉ đạo của 

UBND tỉnh, BCĐ 

CCHC tỉnh và hướng 

dẫn của cơ quan 

chuyên môn trong 

lĩnh vực xây dựng và 

nâng cao chất lượng 

đội ngũ CB, CC, VC 

1,00 - Báo cáo thực hiện nhiệm 

vụ theo lĩnh vực. 

- Các văn bản, số liệu triển 

khai nhiệm vụ liên quan 

đến lĩnh vực xây dựng và 

nâng cao chất lượng đội 

ngũ CBCCVC 

- Theo dõi, kiểm tra, giám 

sát của cơ quan chuyên 

môn 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, BCĐCCHC tỉnh, 

hướng dẫn của cơ quan chuyên môn đối với lĩnh vực xây dựng và 

nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC và tỷ lệ kết quả, chất lượng, 

tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực xây dựng và 

nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC của UBND cấp huyện. 

+ Hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng 100% số nhiệm vụ, chấm 1 

điểm; 

+ Hoàn thành 100% số nhiệm vụ được giao nhưng có nhiệm vụ hoàn 

thành muộn so với tiến độ hoặc chưa đảm bảo chất lượng thì chấm 

0.5 điểm 

+ Hoàn thành dưới 80% số nhiệm vụ hoặc còn nhiệm vụ đạt chất 

lượng thấp  thì chấm 0 điểm 

6 CẢI CÁCH TÀI 

CHÍNH CÔNG 

    

6.1 Tổ chức thực hiện 

công tác tài chính - 

ngân sách 

1,50    

6.1.1 Thực hiện cơ chế tự 

chủ về sử dụng kinh 

phí quản lý hành chính 

tại cơ quan hành chính 

0,50 - Báo cáo kết quả thực hiện 

cơ chế tự chủ về sử dụng 

kinh phí quản lý hành chính 

tại đơn vị. 

- Các kết luận của các cơ 

quan thanh tra, kiểm tra có 

thẩm quyền (nếu có). 

- Nếu KHÔNG CÓ sai phạm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 

tại UBND huyện được cơ quan có thẩm quyền chỉ ra trong năm đánh 

giá thì điểm đánh giá là 0,5; 

- Nếu CÓ sai phạm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính tại 

UBND huyện được cơ quan có thẩm quyền chỉ ra trong năm đánh 

giá thì điểm đánh giá là 0. 

6.1.2 Tổ chức thực hiện các 

kiến nghị sau thanh tra, 

kiểm tra, kiểm toán 

nhà nước về tài chính, 

ngân sách 

1,00 - Các kết luận thanh tra, 

kiểm tra, kiểm toán nhà 

nước về tài chính, ngân 

sách của cơ quan có thẩm 

quyền tại tỉnh trong 2 năm 

gần nhất; 

 

* Thống kê tổng số kiến nghị được thanh tra, Kiểm toán Nhà nước 

hoặc cơ quan có thẩm quyền chỉ ra sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán 

nhà nước về tài chính, ngân sách tại huyện trong 02 năm gần nhất. 

Thống kê số tiền nộp NSNN theo kiến nghị đã thực hiện xong. 

- Nếu đạt 100% số tiền nộp NSNN theo kiến nghị thì điểm đánh giá 
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 - Báo cáo kết quả thực 

hiện kiến nghị sau thanh 

tra, kiểm tra, kiểm toán nhà 

nước về tài chính, ngân 

sách của huyện. 

 - Hồ sơ, tài liệu, chứng từ 

thể hiện số tiền đã nộp 

NSNN theo kiến nghị. 

 - TLKC khác (nếu có). 

là 1; 

- Nếu đạt từ 90% - dưới 100% số tiền nộp NSNN theo kiến nghị thì 

điểm đánh giá là 0.5; 

- Nếu đạt từ 80% - dưới 90% số tiền nộp NSNN theo kiến nghị thì 

điểm đánh giá là 0.25; 

- Nếu đạt dưới 80% số tiền nộp NSNN theo kiến nghị thì điểm đánh 

giá là 0. 

6.2 Công tác quản lý, sử 

dụng tài sản công 

1,00    

6.2.1 Ban hành quy chế 

quản lý, sử dụng tài 

sản công của các cơ 

quan, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý 

0,50 - Quy chế quản lý, sử dụng 

tài sản công của cơ quan, 

đơn vị trực tiếp quản lý, sử 

dụng tài sản công; 

 - TLKC khác (nếu có). 

* Yêu cầu: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Luật Quản 

lý, sử dụng tài sản công. Đối tượng phải ban hành Quy chế gồm các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của  huyện do Chính 

phủ quy định và hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

- Tính tỷ lệ % giữa số phòng, ban  đã ban hành trong UBND huyện  

thuộc phạm vi đánh giá. Nếu tỷ lệ này đạt: 

 + 100% sốphòng, ban thì điểm đánh giá là 0.5; 

 + Từ 80% - dưới 100% số phòng, ban thì điểm đánh giá là 0.25; 

 + Dưới 80% số cơ quan, đơn vị thì điểm đánh giá là 0. 

6.2.2 Kiểm tra việc thực 

hiện các quy định về 

quản lý tài sản công 

0,50 Kế hoạch kiểm tra; Biên 

bản kiểm tra; Báo cáo kết 

quả kiểm tra; Thông báo 

kết luận kiểm tra. 

* Yêu cầu: Thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

 - Nếu có kiểm tra trong năm đánh giá thì điểm đánh giá là 0.5; 

 - Nếu không kiểm tra trong năm đánh giá thì điểm đánh giá là 0. 

6.3 Thực hiện cơ chế tự 

chủ tại các đơn vị sự 

nghiệp công lập 

(SNCL) 

2,50    

6.3.1 Số đơn vị SNCL tự 

bảo đảm chi thường 

xuyên 

0,50  - Báo cáo kết quả thực 

hiện cơ chế tự chủ của đơn 

vị; 

 * Phạm vi đánh giá: Các đơn vị SNCL thuộc UBND cấp huyện. 

 - Nếu trong năm đánh giá: 

 + CÓ THÊM từ 02 đơn vị SNCL được giao tự chủ ở mức tự bảo 
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 - Các văn bản giao tự chủ 

tài chính; 

đảm chi thường xuyên (không tính các trường hợp giao lại) trở lên 

thì điểm đánh giá là 0.5; 

 + CÓ THÊM 01 đơn vị SNCL được giao tự chủ ở mức tự bảo đảm 

chi thường xuyên thì điểm đánh giá là 0.25; 

 + KHÔNG CÓ THÊM đơn vị nào thì điểm đánh giá là 0. 

 - Nếu 100% số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc  UBND cấp huyện 

đã được giao tự chủ ở mức tự đảm bảo chi thường xuyên thì điểm 

đánh giá là 1. 

6.3.2 Số đơn vị SNCL tự 

bảo đảm một phần chi 

thường xuyên 

1,00  - Báo cáo kết quả thực 

hiện cơ chế tự chủ của đơn 

vị; 

 - Các văn bản giao tự chủ 

tài chính; 

  

 * Phạm vi đánh giá: Các  đơn vị SNCL thuộc UBND cấp huyện. 

 - Nếu trong năm đánh giá: 

 + CÓ THÊM từ 02 đơn vị SNCL được giao tự chủ ở mức tự bảo 

đảm một phần chi thường xuyên (không tính các trường hợp giao lại) 

trở lên thì điểm đánh giá là 1; 

 + CÓ THÊM 01 đơn vị SNCL được giao tự chủ ở mức tự bảo đảm 

một phần chi thường xuyên thì điểm đánh giá là 0.5; 

 + KHÔNG CÓ THÊM đơn vị nào thì điểm đánh giá là 0. 

 - Nếu 100% số đơn vị sự nghiệp công lập UBND cấp huyện đã được 

giao tự chủ ở mức tự đảm bảo một phần chi thường xuyên thì điểm 

đánh giá là 1. 

6.3.3 Thực hiện quy định về 

việc phân phối kết quả 

tài chính hoặc sử dụng 

kinh phí tiết kiệm chi 

thường xuyên trong 

năm tại các đơn vị 

SNCL 

1,00 - Báo cáo kết quả thực hiện 

cơ chế tự chủ của đơn vị; 

- Các kết luận thanh tra, 

kiểm tra của cơ quan có 

thẩm quyền; 

- TLKC khác nếu có. 

* Phạm vi đánh giá: Các đơn vị SNCL thuộc UBND cấp huyện. 

- Nếu KHÔNG CÓ SAI PHẠM về việc phân phối kết quả tài chính 

hoặc sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên tại các đơn vị 

SNCL của huyện được các cơ quan có thẩm quyền chỉ ra trong năm 

đánh giá thì điểm đánh giá là 1; 

- Nếu CÓ SAI PHẠM về những nội dung trên, được cơ quan có 

thẩm quyền chỉ ra trong năm đánh giá thì điểm đánh giá là 0. 

6.4 Thực hiện các văn 

bản chỉ đạo của 

UBND tỉnh, BCĐ 

CCHC tỉnh và hướng 

dẫn của cơ quan 

chuyên môn về lĩnh 

1,00 - Báo cáo kết quả thực hiện 

nhiệm vụ theo lĩnh vực; 

- Các văn bản, số liệu triển 

khai nhiệm vụ liên quan 

đến lĩnh vực Cải cách tài 

chính công; 

 Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, BCĐCCHC tỉnh, 

hướng dẫn của cơ quan chuyên môn đối với lĩnh vực Cải cách Tài 

chính công và tỷ lệ kết quả, chất lượng, tiến độ triển khai thực hiện 

nhiệm vụ trong lĩnh vực Cải cách Tài chính công của UBND cấp 

huyện. 

- Hoàn thành đúng tiến độ 100% số nhiệm vụ, chất lượng cao thì 
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vực Cải cách tài 

chính công 

- Theo dõi, kiểm tra, giám 

sát của cơ quan chuyên 

môn. 

điểm đánh giá là 1 điểm. 

- Hoàn thành 100% số nhiệm vụ nhưng có nhiệm vụ hoàn thành 

chậm tiến độ, chất lượng chưa đảm bảo thì điểm đánh giá là 0,5 

điểm; 

- Hoàn thành dưới 100% số nhiệm vụ được giao thì điểm đánh giá là 

0 điểm. 

7 HIỆN ĐẠI HÓA 

HÀNH CHÍNH 

14,0

0 

   

7.1 Ứng dụng công nghệ 

thông tin (CNTT) 

3,50    

7.1.1 Mức độ hoàn thành kế 

hoạch ứng dụng CNTT 

1,50 - Kế hoạch ứng dụng 

CNTT năm 2019; 

- Báo cáo (hoặc các văn 

bản khác); 

- Các văn bản ban hành để 

triển khai Kế hoạch; 

- TLKC khác (nếu có). 

Yêu cầu: Thống kê tổng số nhiệm vụ/số nhiệm vụ đã hoàn 

thành/đánh giá chất lượng các nhiệm vụ đã thực hiện 

- Tính tỷ lệ % số nhiệm vụ đã hoàn thành so với tổng số nhiệm vụ 

trong kế hoạch. 

- Kế hoạch có đầy đủ các nhiệm vụ theo yêu cầu của tỉnh; các nhiệm 

vụ hoàn thành có chất lượng đảm bảo yêu cầu; tỷ lệ hoàn thành đạt 

100% thì được 1,5 điểm. 

- Kế hoạch có đầy đủ các nhiệm vụ theo yêu cầu của tỉnh; các nhiệm 

vụ hoàn thành có chất lượng đảm bảo yêu cầu; tỷ lệ hoàn thành đạt 

từ 80% đến dưới 100% thì điểm đánh giá là 1 điểm. 

- Các trường hợp khác đánh giá là 0. 

7.1.2 Tỷ lệ văn bản trao đổi 

giữa các cơ quan, đơn 

vị với cơ quan, đơn vị 

khác dưới dạng điện tử 

(Văn bản đi của 

HĐND, UBND và các 

cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND cấp 

huyện) 

1,00 - Báo cáo định kỳ lĩnh vực 

ứng dụng CNTT, phát 

triển Chính phủ điện tử 

quý IV năm 2020;  

- Kết quả theo dõi, kiểm 

tra của Sở Thông tin và 

Truyền thông; 

- TLKC khác (nếu có). 

Yêu cầu:  

+ Thống kê tổng số văn bản đi theo quy định (trừ văn bản mật) 

được trao đổi giữa cơ quan, đơn vị với cơ quan, đơn vị khác trong 

năm (gọi tắt là Văn bản đi). 

+ Thống kê tổng số văn bản đi của huyện được gửi dưới dạng văn 

bản điện tử, tính cả văn bản được gửi song song với bản giấy (gọi 

tắt là Văn bản điện tử). 

- Tính tỷ lệ % giữa tổng số Văn bản điện tử so với tổng số Văn bản 
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đi của huyện. Nếu tỷ lệ này đạt: 

+ Từ 100% thì điểm đánh giá là 1; 

+ Từ 90% - dưới 100% thì điểm đánh giá là 0,5; 

+ Dưới 90% thì điểm đánh giá là 0. 

7.1.3 Tỷ lệ hồ sơ giải quyết 

TTHC được thực hiện 

thông qua Hệ thống 

một cửa điện tử của 

tỉnh 

1,00 - Báo cáo định kỳ lĩnh vực 

ứng dụng CNTT, phát triển 

Chính phủ điện tử quý IV 

năm 2020;  

- Kết quả theo dõi, kiểm tra 

của Sở Thông tin và Truyền 

thông; 

- TLKC khác (nếu có). 

 Yêu cầu:  

+ Thống kê tổng số hồ sơ giải quyết TTHC của UBND huyện 

+ Tổng số hồ sơ giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị được thực 

hiện thông qua Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh. 

- Tính tỷ lệ % giữa Tổng số hồ sơ giải quyết TTHC của huyện được 

thực hiện thông qua Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh so 

với tổng số hồ sơ giải quyết TTHC của huyện. Nếu tỷ lệ này đạt: 

+ Từ 100% thì điểm đánh giá là 1; 

+ Từ 80% - dưới 100% thì điểm đánh giá là 0,5; 

+ Dưới 80% thì điểm đánh giá là 0. 

7.2 Cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến 

2,50    

7.2.1 Tỷ lệ TTHC thuộc 

thẩm quyền được quy 

định thực hiện giải 

quyết trực tuyến mức 

độ 4 

0,50 - Báo cáo định kỳ lĩnh vực 

ứng dụng CNTT, phát triển 

Chính phủ điện tử quý IV 

năm 2020;  

- Kết quả theo dõi, kiểm tra 

của Sở Thông tin và Truyền 

thông; 

- TLKC khác (nếu có). 

Yêu cầu: Thống kê tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 

huyện; Thống kê tổng số TTHC đang được huyện cung cấp trực 

tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.  

Tính tỷ lệ % giữa tổng số TTHC đang được cung cấp trực tuyến mức 

độ 4 so với tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện. 

Nếu tỷ lệ này đạt: 

- Từ 30% trở lên thì điểm đánh giá là 0.5; 

- Từ 20% - dưới 30% thì điểm đánh giá là 0,25; 

- Dưới 20% thì điểm đánh giá là 0. 

7.2.3 Tỷ lệ TTHC cung cấp 

trực tuyến mức độ 3, 4 

1,00 - Báo cáo định kỳ lĩnh vực 

ứng dụng CNTT, phát triển 

Yêu cầu:  
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có phát sinh hồ sơ 

trong năm 

Chính phủ điện tử quý IV 

năm 2020;  

- Kết quả theo dõi, kiểm tra 

của Sở Thông tin và Truyền 

thông; 

- TLKC khác (nếu có). 

- Thống kê tổng số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4. 

- Thống kê số TTHC có phát sinh hồ sơ trực tuyến trong năm đánh 

giá.  

- Tính tỷ lệ % giữa số TTHC có phát sinh hồ sơ trực tuyến so với 

tổng số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4.  

Nếu tỷ lệ này đạt: 

- Từ 60% trở lên thì điểm đánh giá là 1; 

- Từ 50% - dưới 60% thì điểm đánh giá là 0,5; 

- Dưới 50% thì điểm đánh giá là 0. 

7.2.4 Tỷ lệ hồ sơ TTHC 

được xử lý trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4 

1,00 - Báo cáo định kỳ lĩnh vực 

ứng dụng CNTT, phát triển 

Chính phủ điện tử quý IV 

năm 2020;  

- Kết quả theo dõi, kiểm tra 

của Sở Thông tin và Truyền 

thông; 

- TLKC khác (nếu có). 

 Yêu cầu: Chỉ tính đối với các TTHC đang cung cấp trực tuyến mức 

độ 3,4 có phát sinh hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện(bao 

gồm cả hồ sơ TTHC do cơ quan, đơn vị tiếp nhận và giải quyết thông 

qua phầm mềm của Bộ triển khai, ví dụ như các lĩnh vực: Tư pháp, 

đăng ký kinh doanh, giao thông vận tải, đất đai, lao động - thương 

binh và xã hội,...). 

- Thống kê tổng số hồ sơ đã tiếp nhận tất cả các loại hình (trực tuyến 

và các hình thức khác) của các TTHC có phát sinh hồ sơ trực tuyến 

mức độ 3, 4 trên.  

- Thống kê số hồ sơ đã tiếp nhận trực tuyến của các TTHC nêu trên.  

- Tính tỷ lệ % giữa số hồ sơ đã tiếp nhận trực tuyến so với tổng số hồ 

sơ đã tiếp nhận trong năm của các TTHC trên. 

Nếu tỷ lệ này đạt: 

+ Từ 30% trở lên thì điểm đánh giá là 1; 

+ Từ 20% - dưới 30% thì điểm đánh giá 0,5; 

+ Dưới 20% thì điểm đánh giá là 0. 

7.3 Thực hiện tiếp nhận 

hồ sơ, trả kết quả giải 

4,00    
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quyết TTHC qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích (BCCI) 

7.3.1 Tỷ lệ TTHC đã triển 

khai có phát sinh hồ sơ 

tiếp nhận hoặc trả kết 

quả giải quyết qua dịch 

vụ BCCI 

1,00 * Nội dung TLKC cần cung 

cấp: Báo cáo kết quả thực 

hiện Quyết định 

45/2016/QĐ-TTg. Tài liệu 

kiểm chứng khác (nếu có). 

- 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.                                                                                                                                   

- Tính tỷ lệ % giữa số TTHC có phát sinh hồ sơ qua dịch vụ BCCI 

(tiếp nhận hoặc trả kết quả hoặc cả hai) so với tổng số TTHC đang 

triển khai thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ 

BCCI. Nếu tỷ lệ này đạt: 

+ Từ 50% số TTHC trở lên thì điểm đánh giá là 1; 

+ Dưới 50% thì điểm đánh giá là 0 

7.3.2 Tỷ lệ hồ sơ TTHC 

được tiếp nhận qua 

dịch vụ BCCI 

1,50 * Nội dung TLKC cần cung 

cấp: Báo cáo kết quả thực 

hiện Quyết định 

45/2016/QĐ-TTg. Tài liệu 

kiểm chứng khác (nếu có). 

- Thống kê số TTHC đã triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua dịch 

vụ BCCI có phát sinh hồ sơ. 

- Thống kê tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong năm (cả tiếp nhận qua 

dịch vụ BCCI và qua hình thức khác) của các TTHC nêu trên; 

- Thống kê số hồ sơ đã tiếp nhận qua dịch vụ BCCI của các TTHC 

nêu trên. 

- Tính tỷ lệ % giữa số hồ sơ đã tiếp nhận qua dịch vụ BCCI so với 

tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong năm của các TTHC nêu trên. Nếu tỷ 

lệ này đạt: 

+ Từ 15% số hồ sơ TTHC trở lên thì điểm đánh giá là 1.5; 

+ Từ 10% - dưới 15% số hồ sơ TTHC thì điểm đánh giá là 0.75; 

+ Dưới 10% số hồ sơ TTHC thì điểm đánh giá là 0. 

7.3.3 Tỷ lệ kết quả giải 

quyết TTHC được trả 

qua dịch vụ BCCI 

1,50 * Nội dung TLKC cần cung 

cấp: Báo cáo kết quả thực 

hiện Quyết định 

45/2016/QĐ-TTg.Tài liệu 

kiểm chứng khác (nếu có). 

- Thống kê số TTHC đã triển khai thực hiện trả kết quả giải quyết 

qua dịch vụ BCCI có phát sinh hồ sơ. 

- Thống kê tổng số hồ sơ TTHC trong năm đã được trả kết quả giải 

quyết (bao gồm trả qua dịch vụ BCCI và trả qua hình thức khác) của 

các TTHC nêu trên; 
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- Thống kê số hồ sơ đã được trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI 

của các TTHC nêu trên. 

- Tính tỷ lệ % giữa số hồ sơ đã được trả kết quả giải quyết qua dịch 

vụ BCCI so với tổng số hồ sơ đã trả kết quả giải quyết trong năm của 

các TTHC nêu trên. Nếu tỷ lệ này đạt: 

+ Từ 15% số hồ sơ TTHC trở lên thì điểm đánh giá là 1,5; 

+ Từ 10% - dưới 15% số hồ sơ TTHC thì điểm đánh giá là 0.75; 

+ Dưới 10% số hồ sơ TTHC thì điểm đánh giá là 0. 

7.4 Áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001 

1,50    

7.4.1 Tỷ lệ TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết 

của UBND huyện 

được đưa vào xây 

dựng, áp dụng 

HTQLCL theo TCVN 

ISO 9001 

0,50 - Biên bản kiểm tra có nội 

dung ISO của đoàn Kiểm 

tra; Báo cáo kết quả khắc 

phục những vấn đề tồn tại 

(nếu có) kèm theo danh 

mục các TTHC đã được áp 

dụng theo ISO 9001 với mã 

hiệu các quy trình ISO 

tương ứng.  

- Hoặc báo cáo kết quả áp 

dụng TCVN ISO 9001 của 

đơn vị Kèm theo danh mục 

các TTHC đã được xây 

dựng áp dụng HTQLCL 

theo TCVN ISO 9001 với 

mã hiệu các quy trình ISO 

tương ứng. 

- 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được đưa vào xây dựng, 

áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 0,5 điểm. 

- Dưới 100%: 0 điểm. 

7.4.2 Đáp ứng các yêu cầu 0,50 - Biên bản kiểm tra có nội 1. Thực hiện công bố/công bố lại HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn 
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của Tiêu chuẩn TCVN 

ISO 9001 trong hoạt 

động của UBND cấp 

huyện và các cơ quan 

chuyên môn thuộc 

UBND cấp huyện 

dung ISO của Đoàn kiểm 

tra; Báo cáo kết quả khắc 

phục những điểm tồn tại 

(nếu có); 

- Hoặc báo cáo kết quả áp 

dụng TCVN ISO 9001; 

- Quyết định và Bản công 

bố HTQLCL phù hợp tiêu 

chuẩn TCVN ISO 

9001:2015; 

- Mục tiêu chất lượng 2020, 

kế hoạch thực hiện Mục 

tiêu chất lượng 2020; 

- Hồ sơ Đánh giá nội bộ 

năm 2020 gồm: Chương 

trình, báo cáo đánh giá, 

phiếu đánh giá; 

- Biên bản hoạt động xem 

xét của lãnh đạo hoặc văn 

bản chỉ đạo của lãnh đạo 

liên quan đến áp dụng 

TCVN ISO 9001; 

- Tin, bài tuyên truyền hoặc 

giấy chứng nhận, chứng chỉ 

tham gia các khóa đào tạo 

về TCVN ISO 9001 trong 

năm 2020. 

TCVN ISO 9001:2015;  

2. Mục tiêu, kế hoạch thực hiện mục tiêu được ban hành đầy đủ đảm 

bảo thời gian trước hoặc trong quý I; 

3. Lưu đầy đủ: Hồ sơ đánh giá nội bộ;  

4. Biên bản họp xem xét của lãnh đạo hoặc Văn bản chỉ đạo áp dụng 

ISO 9001:  

5. Cập nhật các văn bản pháp quy theo quy định;  

6. Thực hiện đúng các quá trình giải quyết công việc và các quá trình 

được xác định trong Hệ thống quản lý chất lượng (các quy định, 

hướng dẫn, quy trình ISO) 

7. Thực hiện việc tuyên truyền, đào tạo về TCVN ISO 9001; 

- Đáp ứng 7/7 yêu cầu: 0,5 điểm; 

- Đáp ứng 6/7 yêu cầu: 0,25 điểm; 

- Trường hợp còn lại: 0 điểm. 

 

 

7.4.3 Tỷ lệ đơn vị hành 

chính cấp xã công bố 

Hệ thống quản lý chất 

lượng phù hợp Tiêu 

0,50 Các quyết định và Bản 

công bố ISO của UBND 

cấp xã trong năm 2020. 

- 100% đơn vị hành chính cấp xã công bố Hệ thống quản lý chất 

lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015: 0.5 điểm 

- Dưới 100% đơn vị hành chính cấp xã công bố Hệ thống quản lý 
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chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015 

chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 0 điểm 

7.5 Thực hiện các văn 

bản chỉ đạo của 

UBND tỉnh, BCĐ 

CCHC tỉnh và hướng 

dẫn của cơ quan 

chuyên môn về lĩnh 

vực hiện đại hoá 

hành chính 

1,00 - Báo cáo kết quả thực hiện 

nhiệm vụ theo lĩnh vực; 

- Các văn bản, số liệu triển 

khai nhiệm vụ liên quan 

đến lĩnh vực hiện đại hoá 

hành chính; 

- Theo dõi, kiểm tra, giám 

sát của cơ quan chuyên 

môn. 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, BCĐCCHC tỉnh, 

hướng dẫn của cơ quan chuyên môn đối với lĩnh vực hiện đại hoá 

hành chính của UBND cấp huyện. 

- Hoàn thành đúng tiến độ 100% số nhiệm vụ, chất lượng cao thì 

điểm đánh giá là 1 điểm. 

- Hoàn thành 100% số nhiệm vụ nhưng có nhiệm vụ hoàn thành 

chậm tiến độ, chất lượng chưa đảm bảo thì điểm đánh giá là 0,5 

điểm; 

- Hoàn thành dưới 100% số nhiệm vụ được giao thì điểm đánh giá là 

0 điểm. 

8 TÁC ĐỘNG CỦA 

CCHC ĐẾN NGƯỜI 

DÂN, TỔ CHỨC VÀ 

PHÁT TRIỂN KINH 

TẾ - XÃ HỘI CỦA 

HUYỆN, THỊ XÃ, 

THÀNH PHỐ 

    

8.1 Thực hiện thu ngân 

sách hàng năm của 

UBND cấp huyện 

theo Quyết định được 

UBND tỉnh giao 

1,00 - Báo cáo tình hình 

PTKTXH của các 

huyện,TX,TP trong năm 

đánh giá. 

 - TLKC khác nếu có. 

 - Nếu thu ngân sách của  UBND cấp huyện trong năm đánh giá vượt 

chỉ tiêu được UBND tỉnh giao giao từ 4% trở lên thì điểm đánh gia là 

1; 

 - Nếu vượt chỉ tiêu được giao từ 2% - dưới 4% thì điểm đánh giá là 

0.5; 

 - Nếu đạt hoặc vượt chỉ tiêu dưới 2% thì điểm đánh giá là 0.25; 

 - Nếu không hoàn thành chỉ tiêu được giao thì điểm đánh giá là 0. 
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