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Phụ lục 1
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND THÀNH PHỐ NĂM 2022

(Kèm theo Công văn số              /UBND-NV  ngày      /11/2022 của UBND thành phố)

STT Tên TC/TCTP Cách chấm điểm Tài liệu kiểm chứng

1 TCTP 1 -  Triển khai kế hoạch CCHC năm Giải trình kết quả tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác CCHC, nếu
thực hiện tốt đạt 2, không thực hiện: 0  Báo cáo giải trình

2 TCTP .2. 2.1 - Báo cáo CCHC định kỳ

 - Các báo cáo phải đáp ứng đầy đủ số lượng, nội dung và thời gian
báo cáo theo đúng hướng dẫn, theo ngày nhận của văn bản điện tử
trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành thi đánh giá 3 điểm;
 - Thời gian gửi báo cáo theo quy định: Báo cáo quý I trước ngày
01/3; Báo cáo 6 tháng trước ngày 01/6; quý III trước ngày 01/9;
năm trước ngày 03/12;
- Không đáp ứng yêu cầu, nội dung và thời gian báo cáo theo
hướng dẫn  thì đánh giá 0

 - Các báo cáo định kỳ CCHC,  theo
dõi của phòng Nội vụ

3 TCTP 2.2.2 - Thời gian báo cáo kết quả tự
chấm điểm Chỉ số CCHC

 - Báo cáo gửi đúng thời gian quy định theo yêu cầu. Thời gian
nhận báo cáo tính theo ngày nhận của văn bản điện tử trên hệ
thống Quản lý văn bản và điều hành.
 - Nếu báo cáo kịp thời thì điểm đánh giá là 3, không kịp thời thì
điểm đánh giá là 0.

 - Báo cáo kết quả tự chấm điểm
Chỉ số CCHC

4 TCTP 3 - Sáng kiến hoặc giải pháp mới
trong triển khai CCHC

  - Giải pháp CCHC là những giải biện pháp, mô hình, cách làm
mới của các tập thể, cá nhân trong đơn vị và đã áp dụng hoặc áp
dụng thử đem lại hiệu qua ̉trong thực hiện CCHC của đơn vị. Giải
pháp của đơn vị do Hội đồng khoa học, sáng kiến của Thành phố
đánh giá.
   - Nếu có giải pháp và đạt yêu cầu thì điểm đánh giá là 2; không
có giải pháp hoặc không đạt yêu cầu thì điểm đánh giá là 0.

- Báo cáo giải pháp sáng kiến
CCHC
'- Các văn bản công nhận sáng
kiến của cơ quan có thẩm quyền
(nếu có).
 - Văn bản, tài liệu minh chứng cho
sáng kiến khác (nếu có).
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TCTP 1- Thực hiện báo cáo kết quả công
tác xây dựng,  kiểm tra,  xử lý rà soát  văn
bản quy phạm pháp luật

Báo cáo đúng nội dung và đảm bải thời gian theo Công văn đôn
đốc, hướng dẫn của phòng Tư pháp:
  + Ban cáo các nội dung và thời gian theo quy định thì điểm đáh
giá là 3;                        + Báo cáo không đúng nội dung hoặc
không đúng thời gian theo quy định thì điểm đánh giá 0

 Báo cáo kết quả rà soát văn bản.

5 TCTP 2 - Thực hiện báo cáo công tác theo
dõi tình hình thi hành pháp luật

 - Báo cáo đúng nội dung (theo đề cương và điền đầy đủ thông tin
vào các biểu mẫu kèm theo) và đảm bảo thời gian  theo Công văn
đôn đốc, hướng dẫn của phòng Tư pháp:
 +  Báo cáo đúng nội dung và thời gian theo quy định thì điểm
đánh giá là 3.
  + Không ban hành báo cáo:0

 Báo cáo công tác theo dõi tình hình
thi hành pháp luật của đơn vị

6 TCTP 3.1. Thực hiện rà soát TTHC
 - Có thực hiện công tác rà soát VBQPPL thì điểm đánh giá là 4.
 - Không thực hiện công tác rà soát VBQPPL thì điểm đánh giá là
0.

 Kết quả theo dõi của Văn phòng
UBND - HĐND Thành phố

7

TCTP 3.2. Niêm yết công khai TTHC đầy
đủ, đúng quy định tại Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả và trên trang TTĐT của Thành
phố

-Đầy đủ, đúng quy định : 3
(Đúng hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày
31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ)';
- Không đầy đủ 0 điểm

 Kết quả theo dõi của Văn phòng
UBND - HĐND Thành phố

8
TCTp 3.3.1. Quy trình thực hiện cơ chế một
cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND
cấp huyện

 -Thực hiện đúng quy trình: 4 điểm; Không đúng quy trình: 0 điểm
Báo cáo của đơn vị và kết quả theo
dõi, kiểm tra của Văn phòng HĐND
và UBND thành phố

STT Tên TC/TCTP Cách chấm điểm Tài liệu kiểm chứng
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TCTP. 3.3.2-  Xử lý PAKN của cá nhận, tổ
chức đối với quy định hành chính thuộc
thẩm quyền giải quyết của phòng chuyên
môn

 - 100% số  PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì đánh giá 3
 - Dưới 100% số PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì điểm
đánh giá là 0.

Văn phòng HĐND và UBND theo
dõi

11

TCTP 3.3.3  - Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết
đúng hạn và trước hạn trong tổng số hồ sơ
được tiếp nhận trong năm thuộc lĩnh vực
của phòng chuyên môn

 - 100%  hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn và trước hạn trong tổng
số hồ sơ được tiếp nhận trong năm thì điểm đánh giá là 5
 - Từ 95% - dưới 100% số hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn thì
điểm đánh giá là 1.
 - Dưới 95% số hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn thì điểm đánh giá
0.

Kết quả tổng hợp theo dõi trên hệ
thông tin một cửa điện tử của tỉnh
(Văn phòng HĐND và UBND theo
dõi)

12

TCTP 3.3.4 - Tỷ lệ TTHC được áp dụng
toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải
quyết và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận
và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện
(quy trình "4 tại chỗ')

 Tính tỷ lệ % giữa số TTHC được áp dụng toàn bộ quy trình so với
số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. Nếu
tỷ lệ đạt:
 - 50% trở lên thì điểm đánh giá là 3.
 - Dưới 50% thì điểm đánh giá là 0.

Văn phòng HĐND và UBND theo
dõi

13
TCTP .3.3.5 - Tỷ lệ TTHC thuộc thẩm
quyền giải quyết của Thành phố được thực
hiện trên phần mềm một cửa điện tử

Tỷ lệ 100% TTHC thì đánh 3; Từ 95% - dưới 100% TTHC: 1;
Dưới 95% TTHC thì đánh giá 0 đ

Văn phòng HĐND và UBND theo
dõi

STT Tên TC/TCTP Cách chấm điểm Tài liệu kiểm chứng
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14

TCTP: 3.6. Thực hiện quy định về ban hành
văn bản thông báo tới cá nhân, tổ chức  đến
giải quyết TTHC trong trường hợp hồ sơ
chưa đủ hoặc không đủ điều kiện giải
quyết; quy định về ban hành văn bản xin lỗi
cá nhân, tổ chức khi hồ sơ giải quyết TTHC
thuộc thẩm quyền

 -Hồ sơ chưa đủ hoặc không đủ điều kiện giải quyết TTHC (Hồ sơ
trong hạn, có văn bản thông báo tới cá nhân, tổ chức): 2;
-  Hồ sơ giải quyết TTHC quá hạn (có văn bản thông báo hoặc văn
bản xin lỗi tới cá nhân, tổ chức): 2
  - Thực hiện không đúng quy định thì điểm đánh giá là 0.

 -Báo cáo công tác kiểm soát
TTHC của cơ quan, đơn vị
hoặc theo báo cáo kết quả kiểm
tra công tác CCHC năm 2022
- Tài liệu kiểm chứng khác
(nếu có)

15

TC 4- Báo cáo tình hình, kết quả kiểm soát
TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa
liên thông và thực hiện thủ tục hành chính
trên môi trường điện tử

 -Thực hiện báo cáo đầy đủ (báo cáo quý, năm và thực hiện trên hệ
thống báo cáo chính phủ đầy đủ, đúng thời gian quy định) thì đánh
giá 4 điểm;
- Thực hiện báo cáo không đầy đủ (Báo cáo quý,  năm),  không
đúng thời gian quy định: 0 điểm

 - Văn phòng HĐND và UBND
thành phố theo dõi

16
TCTP. 4 .1.Rà soát, sửa đổi bổ sung quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối
với cơ quan, đơn vị

 -Thực hiện đúng quy định thì đánh giá  3 điểm;
- Thực hiện chưa đúng quy định: 0 Phòng Nội vụ thành phố theo dõi

17
TCTP. 4.2 Thực hiện rà soát  tinh giản biên
chế công chức năm 2022 của cơ quan, đơn
vị

 -Thực hiện rà soát tinh giảm biên chế thì đánh giá 3 điểm; Không
thực hiện rà soát thì đánh giá 0 điểm

Báo cáo của đơn vị và kết quả theo
dõi, kiểm tra của phòng Nội vụ

18 TC 5.1 - Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành
chính của cán bộ, công chức, viên chức

 - Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm kỷ luật,
kỷ cương hành chính không có CBCCVC bị xử lý kỷ luật.
 + Nếu trong năm 100% cán bộ, công chức, viên chức chấp hành
tốt kỷ luật, kỷ cương, hành chính hoặc không có cán bộ, công
chức, viên chức bị kỷ luật  từ mức khiển trách trở lên điểm đánh
giá là 4.
 + Nếu trong năm có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ
luật, kỷ cương, hành chính hoặc có cán bộ, công chức, viên chức
bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên điểm đánh giá là 0.

'- Tổng hợp, theo dõi của phòng
Nội vụ

STT Tên TC/TCTP Cách chấm điểm Tài liệu kiểm chứng
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19 TCTP 5.5.2- Thực hiện việc đánh giá, báo
cáo kết quả đánh giá phân loại công chức

 - Thực hiện công tác đánh giá,xếp loại công chức, viên chức theo
hướng dẫn của phòng Nội vụ và các cơ quan có thẩm quyền.
 - Nếu thực hiện đúng thời gian theo hướng dẫn điểm đánh giá là
6; không thực hiện theo thời gian hướng dẫn điểm đánh giá là 0.

- Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại
công chức phòng chuyên môn
- Kết quả theo dõi, kiểm tra của
phòng Nội vụ

20 TCTP. 5.3 -Tham gia các lớp tập huấn do
Thành phố tổ chức  -Trong năm tham gia đầy đủ các lớp tập huấn là 3.

- Không đảm đẩy đủ các lớp tập huấn là 0.
 Phòng Nội vụ theo dõi

21
-TCTP 6.1- Báo cáo cơ chế tự chủ, tự chịu
trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý
hành chính

- Đảm bảo đúng quy định: 2;
- Có thu nhập tăng thêm cho công chức :2 điểm;
- Không đảm bảo theo quy định: 0 điểm

 Kết quả theo dõi của phòng TCKH
Thành phố

22 TCTP 6.2- Quy chế chi tiêu nội bộ được
thông qua hội nghị công chức của năm

 Trong hội nghị thông qua nội dung quy chế chi tiêu nội bộ đạt 3;
không thông qua: 0  Biên bản hội nghị công chức

23 TCTP6.3- Báo cáo công tác thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí

    Đảm bảo thời gian theo quy định: 3
   Không đảm bảo thời gian theo quy định: 0

 Kết quả theo dõi của phòng TCKH
Thành phố

STT Tên TC/TCTP Cách chấm điểm Tài liệu kiểm chứng
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24
TCTP 7.1.2 - Tỷ lệ văn bản trao đổi
dưới dạng điện tử (trừ văn bản không
được gửi nhận qua môi trường mạng)

- Thống kê tổng số văn bản đi của đơn vị trong năm đánh giá (gọi
tắt là VĂN BẢN ĐI).
- Thống kê tổng số văn bản đi của đơn vị 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 ĐI.
Nếu tỷ lệ đạt:
 Từ 100% trở lên thì điểm là 3;
- Từ 95% - dưới 100% thì điểm  là 1;
- Dưới 90% thì điểm đánh giá là 0.

- Kết quả theo dõi, kiểm tra của
Phòng Văn hóa và TT và Văn
phòng HĐND và UBND TP

25 TCTP 7..2 - Tỷ lệ  hồ sơ công việc được
xử lý trên môi trường mạng

 Hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng ở đây bao gồm:
Việc xử lý các hồ sơ thủ tục hành chính (dịch vụ công) và việc xử
lý công việc giữa các CQNN (ví dụ như xử lý các văn bản đi đến
giữa các CQNN) dưới dạng điện tử.
- Thống kê tổng số toàn bộ công việc được tiếp nhận, xử lý khi
thực hiện những công việc đó kể từ khi bắt đầu cho đến khi kết
thúc (trực tiếp và truyền thống)
-  Thống kê tổng số toàn bộ công việc đã được xử lý trên môi
trường mạng .
- Tính tỷ lệ % giữa tổng số  hồ sơ công việc được xử lý trên môi
trường mạng trên tổng số toàn bộ công việc được tiếp nhận, xử lý.
Nếu tỷ lệ đạt:
- Từ  95% thì điểm đánh giá là: 4;
- Từ 95% - dưới 100% số hồ sơ công việc:1;
- Dưới 95% thì điểm đánh giá là: 0.

- Kết quả theo dõi, kiểm tra của
Phòng Văn hóa và TT và Văn
phòng HĐND và UBND thành
phố

STT Tên TC/TCTP Cách chấm điểm Tài liệu kiểm chứng
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26
TCTP 7.1.4 - Cung cấp thông tin trên
Trang thông tin điện tử của đơn vị theo
quy định

 - Yêu cầu:
+ Cung cấp thông tin đạt trên 100% các thông tin quy định tại
Điều 4, Nghị định 42/2022/NĐ-CP thì điểm đánh giá là: 2;
+ Cung cấp thông tin đạt từ 90% đến dưới 100% các thông tin quy
định tại Điều 4, Nghị định 42/2022/NĐ-CP thì điểm đánh giá là: 1;
+ Cung cấp thông tin đạt từ 80% đến dưới 90% các thông tin quy
định tại Điều 4, Nghị định 42/2022/NĐ-CP thì điểm đánh giá là:
0,5;
+ Cung cấp thông tin không đạt 80% các thông tin quy định tại
Điều 4, Nghị định 42/2022/NĐ-CP thì điểm đánh giá là: 0.

 - Báo cáo kết quả phát triển
CQS và đảm bảo ATTT mạng
của đơn vị
- Kết quả theo dõi, kiểm tra của
Sở Thông tin và Truyền thông

28
TCTP 7.1.5 - Thực hiện chế độ báo cáo,
cung cấp số liệu công tác ứng dụng
CNTT

- Thực hiện đầy đủ và đúng quy định các báo cáo về công tác ứng
dụng CNTT  thì điểm đánh giá là: 3;
- Không đầy đủ hoặc không đúng quy định thì điểm đánh giá là: 0

- Kết quả theo dõi, kiểm tra của
Phòng văn hóa và TT

23 TCTP 7.2.1 - Tỷ lệ DVCTT mức độ 3,4
có phát sinh hồ sơ

- Thống kê tổng số DVCTT mức độ  3, 4 đang cung cấp,
- Thống kê  tổng số DVCTT mức độ  3, 4 đang cung cấp có phát
sinh hồ sơ trực tuyến trong năm đánh giá
Tính tỷ lệ % giữa số DVCTT mức độ 3, 4 đang cung cấp có phát
sinh hồ sơ trực tuyến so với tổng số DVCTT trực tuyến mức độ  4
đang cung cấp.
Nếu tỷ lệ đạt:
- Từ 50% số DVCTT mức độ 3, 4 đang cung cấp  trực tuyến có
phát sinh HSTT thì điểm: 2;
- Từ 40% - dưới 50%số DVCTT mức độ 3, 4 đang cung cấp  trực
tuyến có phát sinh HSTT thì điểm là: 1;
- Dưới 40% số DVCTT mức độ 3, 4 đang cung cấp  trực tuyến có
phát sinh HSTT thì điểm là 0.

- Kết quả theo dõi, kiểm tra của
Văn phòng HĐND và UBND
thành phố

STT Tên TC/TCTP Cách chấm điểm Tài liệu kiểm chứng
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30 TCTP 7.2.2 - Tỷ lệ hồ sơ được xử lý
trực tuyến

- Thống kê tổng số hồ sơ giải quyết TTHC trong năm của cơ quan
(cả trực tuyến và truyền thống).
- Thống kê tổng số hồ sơ trực tuyến của các DVCTT mức độ 3, 4
trong năm của các cơ quan,.
Tính tỷ lệ % giữa số hồ sơ trực tuyến của các DVCTT mức độ 3, 4
trong năm so với số hồ sơ giải quyết TTHC trong năm của cơ quan
(cả trực tuyến và truyền thống).
Nếu tỷ lệ đạt:
- Từ 50% HS trực tuyến trở lên  thì điểm đánh giá là: 2;
- Từ 40%- dưới 50% HS trực tuyến thì điểm đánh giá là:1;
- Dưới 40% HS trực tuyến thì điểm đánh giá là: 0.

Văn phòng HĐND và UBND
theo dõi

31 Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001

     Ban hành chính sách chất lượng (Có ban hành 2 điểm, không
ban hành 0 điểm)
     Ban hành mục tiêu chất lượng (Có ban hành 2 điểm, không ban
hành 0 điểm)
    Ban hành kế hoạch chất lượng (Có ban hành 2 điểm, không ban
hành 0 điểm)

 Kết quả theo dõi của văn phòng
HĐND - UBND Thành phố

STT Tên TC/TCTP Cách chấm điểm Tài liệu kiểm chứng
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