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Số:            /SNV-XDCQ 
V/v hướng dẫn thực hiện tự chấm 

điểm, đánh giá kết quả thực hiện công 

tác cải cách hành chính hàng năm 

Lai Châu, ngày          tháng      năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND 

tỉnh Lai Châu ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác 

cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 

Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND cấp huyện, cấp xã trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu, Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của 

UBND tỉnh Lai Châu về việc sửa đổi một số tiêu chí, tiêu chí thành phần tại phụ 

lục ban hành kèm theo Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019, Sở 

Nội vụ hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu 

kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc 

tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm 

như sau: 

1. Về tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí (TC), tiêu chí thành phần (TCTP) 

- Căn cứ vào kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính thực tế đạt 

được, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện tiến hành tự đánh giá, chấm 

điểm cho từng TC, TCTP trên cơ sở xem xét, đối chiếu với các tiêu chí hoặc yêu 

cầu và cách chấm điểm tương ứng với từng TC, TCTP nêu tại tại Phụ lục 01(đối 

với cấp tỉnh), 02 (đối với cấp huyện) của Quyết định 29/2019/QĐ-UBND ngày 

19/9/2019 của UBND tỉnh và Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 

03/12/2020 của UBND tỉnh. 

- Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm TC, TCTP của các sở, ban, ngành, 

UBND cấp huyện được lãnh đạo sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện 

phê duyệt theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 

19/9/2019 của UBND tỉnh. 

2. Về tài liệu kiểm chứng 

2.1. Yêu cầu về tài liệu kiểm chứng 

- Tài liệu kiểm chứng của các cơ quan, đơn vị là các văn bản (như: báo 

cáo, kế hoạch, thông báo, quyết định…) được cấp có thẩm quyền ban hành để 

xác định mức độ tin cậy của việc tự đánh giá, chấm điểm cho từng TC, TCTP. 
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- Ngoài việc cung cấp các tài liệu kiểm chứng (TLKC) được quy định tại 

Phụ lục 01, 02 các cơ quan, đơn vị có thể bổ sung các tài liệu kiểm chứng khác 

(nếu có) được cấp có thẩm quyền công nhận để chứng minh kết quả tự đánh giá, 

chấm điểm các TC, TCTP.  

- Đối với các TC, TCTP không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm 

chứng không có đầy đủ thông tin kiểm chứng theo yêu cầu, các đơn vị giải trình 

rõ về cách đánh giá, tính điểm tại Báo cáo tự đánh giá, xếp loại kết quả thực 

hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị và chịu trách nhiệm về 

tính chính xác của thông tin giải trình. 

- Tài liệu kiểm chứng các đơn vị cần sắp xếp theo các tiêu chí, tiêu chí 

thành phần của từng nội dung chấm điểm theo quy định tại Phụ lục 01, 02 Quyết 

định số 29/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND. 

2. Cách thức nộp tài liệu kiểm chứng 

Các đơn vị cung cấp tài liệu kiểm chứng cho Hội đồng thẩm định Chỉ số 

CCHC tỉnh (qua Sở Nội vụ). Các tài liệu kiểm chứng là văn bản điện tử (có chữ 

ký số của lãnh đạo cơ quan, đơn vị) hoặc bản scan/chụp của các văn bản đã được 

lãnh đạo của cơ quan, đơn vị ký ban hành. 

Các đơn vị tự đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính thống nhất 

chấm bằng file Excel theo Phụ lục 01, 02 tại Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND 

ngày 19/9/2019, Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 03/12/2020. Tài liệu 

kiểm chứng cung cấp cho TCTP nào phải được kết nối Hyperlink ngay trong file 

Excel phụ lục chấm điểm. Báo cáo tự chấm điểm gửi về Hội đồng thẩm định Chỉ 

số CCHC tỉnh (qua Sở Nội vụ). 

3. Về thời gian thực hiện đánh giá: Theo Kế hoạch số hành xác định Chỉ 

số CCHC hàng năm của UBND tỉnh. 

4. UBND cấp huyện căn cứ các nội dung hướng dẫn này hướng dẫn 

các xã, phường, thị trấn tự đánh giá, xếp loại Chỉ số CCHC của cấp xã. 

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

để xác định Chỉ số CCHC hàng năm của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, 

thành phố. Báo cáo tự chấm điểm và tài liệu kiểm chứng các đơn vị, địa phương 

gửi qua địa chỉ hòm thư công vụ: pxdcq.sonv@laichau.gov.vn./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Phòng Nội vụ các huyện, thành phố; 

- Các thành viên Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định xác 

định Chỉ số CCHC tỉnh (để phối hợp); 

- Lưu: VT, XDCQ. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thành 
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 Phụ lục 01 

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

CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH  

(Kèm theo Công văn số          /SNV-XDCQ  ngày        /        /2021 của Sở  Nội vụ) 

TC/TCTP Nội dung đánh giá Cách chấm điểm Tài liệu kiểm chứng 

1 Công tác chỉ đạo, điều hành 

1.1 Kế hoạch CCHC 

1.1.1 Ban hành kế hoạch CCHC 

 Kế hoạch CCHC phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về nội 

dung và thời gian ban hành theo văn bản hướng dẫn 

hàng năm của Sở Nội vụ thì điểm đánh giá là 0,5 điểm; 

không đáp ứng một trong các yêu cầu trên: 0 điểm. 

Kế hoạch CCHC hàng năm 

Kết quả theo dõi của Sở Nội vụ. 

1.1.2 
Mức độ hoàn thành kế hoạch 

CCHC 

Tính tỷ lệ % số nhiệm vụ hoặc sản phẩm đã hoàn thành 

so với nhiệm vụ hoặc sản phẩm trong kế hoạch.  

- Hoàn thành từ 80%-100% kế hoạch thì tính điểm theo 

công thức: 

  [ Tỷ lệ % hoàn thành x 1.00] 

                    100% 

Ví dụ: Kế hoạch CCHC của Sở A năm 2019 có 30 hoạt 

động/nhiệm vụ, đã thực hiện được 26 hoạt động/nhiệm 

vụ đạt 86,6%. Vậy điểm đánh giá là (86,6% *100)/100% 

= 0,86 điểm. 

- Hoàn thành dưới 80%: 0 điểm. 

- Báo cáo CCHC năm (phải thể  hiện 

được số hoạt động đã hoàn thành/tổng số 

hoạt động trong kế  hoạch). 

- Tài liệu kiểm chứng khác (nếu có). 

1.2 

Thực hiện chế độ báo cáo 

CCHC định kỳ đảm bảo nội 

dung và thời gian theo quy định 

Các báo cáo phải đáp ứng đầy đủ số lượng, nội dung và 

gửi đúng thời gian theo hướng dẫn của Sở Nội vụ thì 

điểm đánh giá là 1.0 điểm. 

Báo cáo nào không đáp ứng đủ một trong các yêu cầu về 

nội dung, thời gian thì điểm đánh giá là 0 điểm tương 

ứng với thang điểm của loại báo cáo đó. 

- Các báo cáo định kỳ CCHC  

- Kết quả theo dõi báo cáo của Sở Nội vụ. 
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1.3 Công tác kiểm tra CCHC 

1.3.1 

Tỷ lệ cơ quan, đơn vị thuộc sở 

(phòng  ban, chi cục và tương 

đương) được kiểm tra trong năm  

- Tính tỷ lệ số phòng, ban, đơn vị trực thuộc được kiểm tra trong 

năm so với tổng số phòng, ban, đơn vị trực thuộc. 

+ Từ 20% số cơ quan, đơn vị trở lên: 0,5 điểm; 

+ Từ 10% đến dưới 20% số cơ quan, đơn vị trở lên: 0,25 điểm; 

+ Dưới 10% số cơ quan, đơn vị trở lên: 0 điểm. 

Kế hoạch kiểm tra (có thể lồng ghép 

trong KH CCHC năm nhưng phải đảm 

bảo nội dung, đối tượng, cách thức kiểm 

tra), 

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra. 

- Báo cáo kết quả kiểm tra 

1.3.2 
Mức độ hoàn thành kế hoạch 

kiểm tra CCHC 

- Hoàn thành 100% kế hoạch: 0.5 điểm; 

- Hoàn thành dưới 100% kế hoạch: 0 điểm. 

- Biên bản kiểm tra (Thông báo kết luận 

kiểm tra) 

- Báo cáo kết quả kiểm tra.  

1.3.3 
Xử lý các vấn đề phát hiện qua 

kiểm tra 

Tính tỷ lệ % giữa số vấn đề phát hiện qua kiểm tra đã 

được xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý so 

với tổng số vấn đề phát hiện qua kiểm tra (bất cập, 

vướng mắc, vi phạm…). Nếu tỷ lệ này đạt: 

- Từ 70%-100% thì tính theo công thức: 

[ Tỷ lệ % hoàn thành x 0.5] 

                    100% 

Ví dụ: Tỷ lệ % số vấn đề đã được xử lý hoặc kiến nghị xử lý 

đạt 85% thì điểm đánh gái là (85%*0.5)/100=0,43 điểm. 

- Dưới 70% các vấn đề phát hiện được xử lý: 0 điểm 

- Biên bản kiểm tra (Thông báo kết luận 

kiểm tra) 

- Báo cáo khắc phục kết quả kiểm tra. 

- Các văn bản thể hiện nội dung đã được xử lý 

hoặc kiến nghị xử lý đối với từng vấn đề phát 

hiện qua kiểm tra. 

1.4 Công tác tuyên truyền CCHC 

1.4.1 
Mức độ hoàn thành kế hoạch 

tuyên truyền CCHC 

Kế hoạch tuyên truyền CCHC có thể được ban hành 

riêng hoặc lồng ghép với kế hoạch CCHC năm. Từng 

nhiệm vụ trong kế hoạch phải cụ thể, xác định rõ kết 

quả/sản phẩm đầu ra, rõ trách nhiệm triển khai, chi tiết 

mốc thời gian hoàn thành trong năm. Tính tỷ lệ % số 

nhiệm vụ hoặc sản phẩm đã hoàn thành so với tổng số 

- Kế hoạch tuyên truyền CCHC; 

- Các báo cáo CCHC định kỳ; 

- Tài liệu kiểm chứng khác (nếu có). 
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nhiệm vụ trong kế hoạch, nếu đạt:  

- 100% thì điểm đánh giá là 0,25 điểm 

- Dưới 100%: 0 điểm 

1.4.2 
Thực hiện các hình thức tuyên 

truyền CCHC 

Thực hiện một trong các hình thức tuyên truyền nội 

dung cải cách hành chính: Tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng; qua các hội nghị; đăng 

tải thông tin CCHC trên Website của sở. Nếu đáp ứng 

được yêu cầu: 0,25 điểm 

Không thực hiện tuyên truyền CCHC: 0 điểm 

- Báo cáo cải cách hành chính. 

- Cung cấp các đường link tới các tin, bài, 

hình ảnh đã tuyên truyền về cải cách 

hành chính trên Website của sở. 

- Các tài liệu khác (nếu có). 

1.4.3 

Tham gia đầy đủ các Hội thi Cải 

cách hành chính của tỉnh hoặc các 

Hội thi khác có nội dung liên quan 

đến công tác cải cách hành chính  

- Tham gia Hội thi cải cách hành chính của tỉnh hoặc 

Hội thi khác có nội dung tuyên truyền cải cách hành 

chính do tỉnh tổ chức trong năm đánh giá: 0.5 điểm. 

- Không tham gia: 0 điểm. 

- Văn bản đăng ký tham gia Hội thi. 

- Kết quả theo dõi của Sở Nội vụ. 

1.5 Sự năng động trong chỉ đạo, điều hành CCHC 

1.5.1 

Có đưa nội dung cải cách hành 

chính để đánh giá, kiểm điểm 

trong các cuộc họp giao ban định 

kỳ và được thông báo kết luận chỉ 

đạo bằng văn bản 

Thực hiện đánh giá, kiểm điểm công tác CCHC trong 

các cuộc họp giao ban định kỳ của sở và được thông báo 

kết luận chỉ đạo bằng văn bản của Thủ trưởng cơ quan, 

đơn vị.  

- Nếu đáp ứng được các yêu cầu trên: 0,5 điểm 

- Thực hiện không đầy đủ hoặc không thực hiện: 0 điểm 

- Nội dung, biên bản họp xét, đánh giá; 

- Thông báo, kết luận cuộc họp. 

1.5.2 

Có văn bản phân công Lãnh đạo, 

công chức phụ trách CCHC, công 

chức Bộ phận một cửa đáp ứng yêu 

cầu chuyên môn theo quy định 

- Có văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo, 

công chức phụ trách CCHC, công chức Một cửa đúng 

theo quy định: 0.5 điểm 

- Không thực hiện: 0 điểm 

- Văn bản phân công nhiệm vụ; 

- Các tài liệu kiểm chứng khác (nếu có). 

1.5.3 
Sáng kiến trong triển khai công 

tác CCHC 

- Có sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách 

hành chính được UBND tỉnh công nhận hoặc cho phép 

- Quyết định công nhận sáng kiến. 

- Các tài liệu kiểm chứng khác (nếu có). 
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thí điểm; lần đầu tiên được áp dụng hoặc áp dụng thử để 

nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trong 

phạm vi cấp tỉnh: 1.0 điểm; 

- Có sáng kiến, giải pháp mới về công tác cải cách 

hành chính được sở công nhận; lần đầu tiên được áp 

dụng hoặc áp dụng thử để nâng cao hiệu quả thực hiện 

nhiệm vụ CCHC trong phạm vi cấp cơ sở thì điểm 

đánh giá là 0.5 điểm; 

- Không có sáng kiến: 0 điểm. 

1.6 

Thực hiện các văn bản, ý kiến 

chỉ đạo điều hành của UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

Các sở, ngành không phải tự đánh giá, chấm điểm đối 

với nội dung này. Căn cứ vào báo cáo thống kê của Văn 

phòng UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ của 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, 

ngành, Hội đồng thẩm định sẽ đối chiếu với thang điểm 

đánh giá để tính điểm cho các sở, ngành. 

 

1.7 
Thực hiện tự chấm điểm xác 

định Chỉ số CCHC 

Các sở, ngành không phải tự đánh giá, chấm điểm đối 

với nội dung này. Căn cứ thời gian gửi và nội dung báo 

cáo tự chấm điểm chỉ số CCHC của các sở, ngành, Hội 

đồng thẩm định sẽ đối chiếu với thang điểm đánh giá để 

tính điểm cho các sở, ngành. 

 

1.8 
Kết quả công tác chỉ đạo điều 

hành của sở 

Trên cơ sở chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh 

vực được giao tham mưu cho UBND tỉnh, đơn vị tự 

chấm, trong năm nếu: 

- Nếu thực hiện tốt các nội dung quản lý của ngành 

không để xảy ra sai phạm để báo chí phản ánh và đơn 

thư khiếu nại, tố cáo của người dân hoặc do cơ quan cấp 

trên phát hiện: 2.0 điểm 

- Thực hiện không tốt các nội dung về quản lý để báo 

Đơn thư phản ánh, kiến nghị, tố cáo của 

người dân và thông tin báo chí phản 

ánh; các kết luận thanh tra, kiểm tra của 

cơ quan có thẩm quyền liên quan đến 

sai phạm trong công tác quản lý ngành 

thuộc chức năng, nhiệm vụ của (Không 

tính những đơn thư, phản ánh, tố cáo 

nặc danh, hoặc  phản ánh, tố cáo, khiếu 

nại đối với cá nhân các sở, ban, ngành 
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đài và các phương tiện truyền thông phản ánh hoặc do 

cơ quan cấp trên phát hiện hoặc có đơn thư khiếu nại, tố 

cáo của người dân: 0 điểm. 

tỉnh, hoặc phản ánh, tố cáo, kiến nghị 

những vấn đề không liên quan đến chức 

năng, nhiệm vụ của sở, ban, ngành) 

1.9 

Thực hiện công tác cải cách 

hành chính gắn với Chỉ số cải 

cách hành chính hàng năm của 

tỉnh do Bộ Nội vụ công bố 

- Không có những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công 

tác cải cách hành chính làm ảnh hưởng đến kết quả Chỉ 

số cải cách hành chính do Bộ Nội vụ đánh giá tỉnh hoặc 

chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh lĩnh vực có nội dung 

đánh giá Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong năm 

tăng hạng (trước và trong năm đánh giá, xếp loại): 02 

điểm 

- Có những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác cải 

cách hành chính làm ảnh hưởng đến kết quả Chỉ số cải 

cách hành chính của tỉnh do Bộ Nội vụ đánh giá hoặc 

chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh lĩnh vực có nội dung 

đánh giá Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong năm 

tụt hạng (trước và trong năm đánh giá, xếp loại): 0 điểm 

Kết quả chấm điểm, đánh giá kết quả 

công tác CCHC của Bộ Nội vụ; 

Kết quả theo dõi của Sở Nội vụ và các cơ 

quan có liên quan 

1.1.0 
Thực hiện kế hoạch công tác 

năm của sở, ban, ngành  

Liệt kê các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch (chương 

trình) công tác năm của sở, ngành. Tính các nhiệm vụ đã 

hoàn thành/tổng số nhiệm vụ. Nếu: 

- 100% các nhiệm vụ đã hoàn thành: 2.0 điểm 

- Từ 95%-dưới 100% nhiệm vụ đã hoàn thành: 1.0 điểm 

- Từ 90% -dưới 95% nhiệm vụ đã hoàn thành: 0.5 điểm 

- Dưới 90% nhiệm vụ hoàn thành: 0 điểm 

Kế hoạch (chương trình) công tác năm 

của sở, ngành; các báo cáo, văn bản của 

ngành thể hiện kết quả thực hiện kế 

hoạch 

2 Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật 

2.1 Theo dõi thi hành pháp luật (TDTHPL) 

2.1.1.  Kế hoạch theo dõi tình hình thi - Ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của - Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật 
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hành pháp luật ngành mình quản lý đảm bảo nội dung và thời gian quy 

định (trong quý I của năm đánh giá chấm điểm): 0,5 

điểm. 

- Ban hành không đảm bảo nội dung, thời gian quy định 

hoặc không ban hành kế hoạch: 0 điểm. 

của ngành 

 

2.1.2.  
Thực hiện kế hoạch theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật 

- Hoàn thành 100% kế hoạch: 1.0 điểm. 

- Hoàn thành từ 70% đến dưới 100% kế hoạch thì tính 

theo công thức                                                

 [ Tỷ lệ % hoàn thành x 1,00 ] 

  100% 

- Hoàn thành dưới 70% kế hoạch: 0 điểm 

- Báo cáo kết quả theo dõi THPL của các 

cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 

 

 2.1.3.  

Xử lý kết quả theo dõi thi hành 

pháp luật 

 

- Xử lý hoặc kiến nghị xử lý 100% vấn đề phát hiện qua 

theo dõi thi hành pháp luật: 1.0 điểm. 

- Từ 70% đến dưới 100% số vấn đề phát hiện được xử 

lý hoặc kiến nghị xử lý thì tính theo công thức:  

[ Tỷ lệ % hoàn thành x 1,00 ] 

                     100% 

- Dưới 70% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến 

nghị xử lý: 0 điểm. 

- Báo cáo kết quả theo dõi THPL 

- Văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết 

quả theo dõi THPL theo thẩm quyền 

 

2.1.4.  
Báo cáo kết quả theo dõi thi hành 

pháp luật 

- Báo cáo kết quả theo dõi THPL của các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh đúng nội dung và thời 

gian gửi về Sở Tư pháp theo quy định (trước ngày 02 

tháng 12 của năm đánh giá chấm điểm): 0,5 điểm. 

- Báo cáo kết quả theo dõi THPL của các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh không đúng nội dung 

- Báo cáo kết quả theo dõi THPL của các 

cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

- Kết quả theo dõi của Sở Tư pháp 
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hoặc không đúng thời gian theo quy định: 0 điểm. 

2.2 Xây dựng văn bản QPPL thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực sở, ngành quản lý trình HĐND hoặc UBND tỉnh ban hành 

2.2.1.  

Tham mưu xây dựng văn bản 

QPPL trong năm theo quyết định 

của thường trực HĐND tỉnh hoặc 

quyết định của UBND tỉnh ban 

hành danh mục văn bản quy định 

chi tiết luật, nghị quyết của Quốc 

hội, pháp lệnh, nghị quyết của 

UBTVQH, lệnh, quyết định của 

Chủ tịch nước... 

- Tham mưu hoàn thành đầy đủ và đúng tiến độ 100% 

văn bản theo quy định: 1.0 điểm. 

- Tham mưu hoàn thành từ 80% - dưới 100% văn bản 

theo quy định: 0,75 điểm.  

- Tham mưu hoàn thành từ 60% - dưới 80% hoặc trong 

năm đơn vị không được giao nhiệm vụ xây dựng văn 

bản QPPL: 0,5 điểm. 

- Không tham mưu hoặc tham mưu hoàn thành dưới 

60%: 0 điểm 

Danh mục văn bản quy định chi tiết gửi 

Sở Tư pháp tổng hợp (nếu được giao 

trong năm); các Quyết định của UBND 

tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được 

ban hành (trường hợp đã trình nhưng 

chưa được HĐND, UBND tỉnh ban hành 

thì phải có đầy đủ thành phần hồ sơ dự 

thảo văn bản để trình HĐND, UBND tỉnh 

theo quy định của Luật ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật và các văn bản 

hướng dẫn thi hành) 

2.2.2.  

Thực hiện quy trình xây dựng văn 

bản QPPL theo quy định của Luật 

ban hành văn bản QPPL 2015, 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

ngày 14/5/2016 của Chính phủ và 

Quyết định số 30/2018/QĐ-

UBND ngày 31/8/2018 của 

UBND tỉnh Lai Châu 

- 100% văn bản QPPL tham mưu cho HĐND hoặc 

UBND tỉnh ban hành trong năm được xây dựng đúng về 

trình tự, thời gian theo đúng quy định: 1.0 điểm. 

- Dưới 100% văn bản QPPL tham mưu cho HĐND hoặc 

UBND tỉnh ban hành trong năm được xây dựng đúng về 

trình tự, thời gian theo đúng quy định: 0 điểm. 

- Các văn bản do sở Tư pháp theo dõi qua 

công tác thẩm định và tự kiểm tra văn 

bản 
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 2.2.3.  

Kết quả tham mưu văn bản QPPL 

cho HĐND tỉnh hoặc UBND tỉnh 

ban hành trước và trong năm đánh 

giá 

- Không có văn bản QPPL trái pháp luật phải xử lý: 01 

điểm 

- Có văn bản QPPL trái pháp luật phải xử lý: 0 điểm 

Thông báo kết luận kiểm tra của cơ quan 

nhà nước cấp trên hoặc công văn kiến 

nghị xử lý các văn bản QPPL có dấu hiệu 

trái pháp luật của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền 

2.3 Rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành  

 2.3.1.  

Thực hiện rà soát văn bản QPPL 

do HĐND, UBND tỉnh ban hành 

thuộc lĩnh vực ngành mình quản 

lý 

- Rà soát đầy đủ, kịp thời ngay khi có căn cứ rà soát: 1.0 

điểm. 

- Thực hiện rà soát đầy đủ nhưng chưa kịp thời hoặc 

thực hiện rà soát kịp thời nhưng chưa đầy đủ so với yêu 

cầu ngay khi có căn cứ rà soát: 0,5 điểm. 

- Rà soát không kịp thời và không đầy đủ ngay khi có 

căn cứ rà soát: 0 điểm. 

Báo cáo rà soát văn bản QPPL quý II, 

quý III, báo cáo năm của năm đánh giá 

chấm điểm; danh mục văn bản hết hiệu 

lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần của 

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh. 

2.3.2.  Xử lý văn bản QPPL sau rà soát 

- Từ 70% đến 100% Số văn bản đã được xử lý hoặc kiến 

nghị xử lý thì điểm tính theo công thức:  

 [ Tỷ lệ % VB đã xử lý hoặc kiến nghị xử lý sau khi rà 

soát  x 1,00 ]/100% 

- Dưới 70% được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0 điểm 

Các văn bản bản thuộc lĩnh vực quản lý của 

ngành mình đã được kiến nghị theo phụ lục IV, 

V của các báo cáo quý và biểu đề xuất, kiến 

nghị của báo cáo năm của năm đánh giá chấm 

điểm 

2.3.3.  
Báo cáo kết quả rà soát 

 

- Báo cáo kết quả rà soát văn bản QPPL quý II, quý III 

gửi về Sở Tư pháp trước ngày 25 của tháng cuối quý;  

báo cáo kết quả rà soát văn bản QPPL năm đánh giá và 

danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực 

một phần của cơ quan mình gửi về Sở Tư pháp đúng 

thời gian và đúng nội dung theo quy định tại khoản 3 

Báo cáo kết quả rà soát văn bản QPPL 

quý II, quý III,  báo cáo năm của năm đánh 

giá chấm điểm; danh mục văn bản hết hiệu 

lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần 
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Điều 170 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ: 0,5 điểm. 

- Báo cáo kết quả rà soát đầy đủ nhưng chưa đúng thời 

hạn hoặc báo cáo kết quả rà soát đúng thời hạn nhưng 

chưa đầy đủ so với yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền 

quy định: 0,25 điểm 

- Báo cáo không đúng thời hạn nêu trên hoặc không có 

cáo báo kết quả rà soát: 0 điểm 

III Cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 

3.1.  Kiểm soát TTHC 

3.1.1.  

Thực hiện quy định về tham 

mưu ban hành TTHC theo thẩm 

quyền 

 

- Không có TTHC tham mưu ban hành trái thẩm 

quyền: 1.0 điểm; 

- Có TTHC tham mưu ban hành trái thẩm quyền: 0 điểm 

- Danh mục văn bản QPPL do cơ quan, 

đơn vị tham mưu trong năm 

- Kết quả theo dõi, tổng hợp của Văn 

phòng UBND tỉnh  

3.1.2.  
Thực hiện Kế hoạch rà soát, 

đánh giá TTHC 

- Có nội dung đề xuất và được lựa chọn thực hiện theo 

Kế hoạch của tỉnh: 1.0 điểm  

- Tự ban hành kế hoạch, có nội dung và dự kiến sản 

phẩm hoàn thành: 0,5 điểm  

- Không có kế hoạch, nội dung rà soát: 0 điểm 

- Có văn bản đề xuất nội dung và được lựa 

chọn thực hiện theo Kế hoạch của UBND 

tỉnh; Kế hoạch rà soát của đơn vị; 

- Kết quả theo dõi, tổng hợp của Văn 

phòng UBND tỉnh 

3.1.3.  
Xử lý các vấn đề phát hiện qua 

rà soát 

- 100% số vấn đề phát hiện qua rà soát được xử lý 

hoặc kiến nghị xử lý: 0,5 điểm; 

- Dưới 100% số vấn đề phát hiện qua rà soát được xử 

lý hoặc kiến nghị xử lý: 0 điểm; 

 

Báo cáo kết quả thực hiện, dự thảo 

Quyết định thông qua phương án đơn 

giản hóa TTHC và các biểu đánh giá tác 

động quy định, TTHC trước và sau đơn 

giản hóa. 

Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC 

3.2.  Dự thảo Quyết định công bố 
- Tham mưu đủ, kịp thời: 1.0 điểm 

- Tham mưu không đầy đủ và không kịp thời: 0 điểm 
- Danh mục Quyết định công bố danh 

mục TTHC thuộc thẩm quyền giải 
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Danh mục TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của các cấp 

chính quyền trên địa bàn tỉnh 

và xây dựng Quyết định công bố 

thủ tục hành chính được luật 

giao quy định trong văn bản 

quy phạm pháp luật của các cấp 

chính quyền trên địa bàn tỉnh 

sau khi văn bản quy phạm pháp 

luật được ban hành 

quyết của đơn vị được UBND phê duyệt 

(Tờ trình UBND tỉnh công bố danh mục 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 

đơn vị) 

- Thời gian trình UBND tỉnh Quyết định 

công bố danh mục TTHC ngay sau khi có 

Quyết định công bố của bộ, ngành Trung 

ương; Quyết định công bố TTHC ban 

hành chậm nhất trước 05 ngày văn bản 

quy định TTHC có hiệu lực. 

3.3.  Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

3.3.1.  

Tỷ lệ TTHC thực hiện theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông 

so với tổng số TTHC đã được 

công bố (trừ một số TTHC 

không thực hiện tại BPMC theo 

Nghị định 61/2018/NĐ-CP và 

theo quyết định công bố của 

UBND tỉnh) 

- 100% TTHC thực hiện: 1,5 điểm 

- Từ 90%-dưới 100% số TTHC: 1.0 điểm 

- Từ 80 đến dưới 90%: 0,5 điểm 

- Dưới 80% số TTHC: 0 điểm 

- Danh mục TTHC thực hiện và không thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

- Kết quả theo dõi, tổng hợp của Văn 

phòng UBND tỉnh trên cơ sở Quyết 

định công bố Danh mục TTHC không 

thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một 

cửa liên thông của Chủ tịch UBND tỉnh. 

3.3.2.  

Số TTHC hoặc nhóm TTHC 

được giải quyết theo hình thức 

liên thông (cùng cấp và các cấp) 

- Từ 10 TTHC hoặc nhóm TTHC liên thông cùng cấp 

trở lên: 0,5 điểm 

- Từ 05 TTHC hoặc nhóm TTHC liên thông cùng cấp 

trở lên: 0,55 điểm 

- Danh mục TTHC hoặc nhóm TTHC 

được giải quyết theo hình thức liên 

thông (cùng cấp và các cấp)  

3.3.3.  

Thực hiện việc xin lỗi người 

dân, tổ chức khi để sảy ra trễ hẹn 

trong giải quyết hồ sơ TTHC 

- Thực hiện đầy đủ, đúng quy định: 1.0 điểm 

- Thực hiện không đầy đủ hoặc không đúng quy định: 

0 điểm 

- Báo cáo kiểm soát TTHC năm. 

- Kết quả theo dõi của phòng Kiểm soát 

TTHC-VP UBND tỉnh 

- Văn bản xin lỗi hoặc tài liệu khác (nếu có) 
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3.3.4.  Kết quả giải quyết TTHC  

Từ 30% trở lên số hồ sơ TTHC trong năm được giải 

quyết sớm hạn: 1.0 điểm 

Từ 97 % - 100% số hồ sơ TTHC trong năm được giải 

quyết đúng hạn thì điểm đánh giá được tính theo công 

thức: 

[Tỷ lệ % hồ sơ đúng hạn x 2,0] 

100% 

Dưới 97% số hồ sơ TTHC trong năm được giải quyết 

đúng hạn: 0 điểm 

- Báo cáo kiểm soát TTHC năm.  

- Kết quả theo dõi của phòng Kiểm soát 

TTHC-VP UBND tỉnh 

- Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả 

giải quyết TTHC của đơn vị theo hướng 

dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP. 

3.3.5.  Chất lượng giải quyết TTHC 

- Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đảm bảo đúng 

quy định, trình tự (về thời hạn giải quyết, thái độ 

hướng dẫn công dân thực hiện TTHC, số lần phải liên 

hệ để hoàn thiện hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết tại 

chỗ, không tự ý thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định…): 

2.0 điểm 

- Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thẩm quyền giải 

quyết của đơn vị chưa đảm bảo theo quy định: 0 điểm 

- Kết quả đánh giá, theo dõi của Văn 

phòng UBND tỉnh theo quy định tại 

Chương III Thông tư số 01/2018/TT-

VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 

Chính phủ. 

3.3.6.  
Thực hiện cập nhật hồ sơ tiếp 

nhận, giải quyết trên phần mềm 

Thực hiện đầy đủ, đúng quy định: 1.0 điểm  

Thực hiện không đầy đủ hoặc không đúng quy định: 0 

điểm 

- Báo cáo kiểm soát TTHC năm.  

- Kết quả theo dõi của phòng Kiểm soát 

TTHC-VP UBND tỉnh 

- Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả 

giải quyết TTHC của đơn vị theo hướng 

dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP. 

3.3.7. 

Chất lượng hướng dẫn tổ chức, 

người dân và doanh nghiệp thực 

hiện thủ tục hành chính 

Không có hồ sơ TTHC phải hoàn thiện: 0.5 điểm 

Có hồ sơ TTHC phải hoàn thiện lại 01 lần: 0.25 điểm 

Có hồ sơ TTHC phải hoàn thiện lại trên 01 lần: 0 điểm 

- Các phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ 

của cá nhân, tổ chức. 

- Phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức. 

- Kết quả theo dõi của phòng Kiểm soát 

TTHC-VP UBND tỉnh. 
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3.4  Công tác tiếp nhận, xử lý hoặc phối hợp xử lý PAKN của các tổ chức, cá nhân đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

3.4.1.  

Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận 

PAKN của cá nhân, tổ chức đối 

với TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của sở 

- Thực hiện đúng quy định: 0.5 điểm 

- Không thực hiện đúng quy định: 0 điểm 

- Các văn bản thực hiện việc tiếp nhận, 

xử lý PAKN của đơn vị. 

- Theo kết quả đánh giá, theo dõi của 

Văn phòng UBND tỉnh 

3.4.2.  

Tiếp nhận, xử lý, trả lời và công 

khai kết quả xử lý PAKN của cá 

nhân, tổ chức đối với TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết của 

đơn vị đúng quy định 

- 100% số PAKN được tiếp nhận, xử lý, trả lời và công 

khai kết quả xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đúng quy trình và 

tiến độ thời gian: 0,5 điểm 

- Từ 90%-100% số PAKN được tiếp nhận, xử lý, trả 

lời và công khai kết quả xử lý PAKN của cá nhân, tổ 

chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đúng 

quy trình và tiến độ thời gian: 0,25 điểm 

- Dưới 90% số PAKN được tiếp nhận, xử lý, trả lời và 

công khai kết quả xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức 

đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đúng quy 

trình và tiến độ thời gian: 0 điểm 

- Báo cáo kết quả giải quyết PAKN của 

đơn vị 

- Tài liệu kiểm chứng khác (nếu có) 

- Theo kết quả đánh giá, theo dõi của 

Văn phòng UBND tỉnh 

3.5.  

Thực hiện chế độ báo cáo về 

hoạt động kiểm soát TTHC và 

thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông 

- Đảm bảo nội dung và thời gian gửi theo quy định: 0.5 

điểm 

- Không đảm bảo nội dung và thời gian gửi theo quy 

định: 0 điểm 

- Báo cáo kiểm soát TTHC năm 

- Kết quả theo dõi của phòng KSTTHC- 

Văn phòng UBND tỉnh 

4 CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH 

4.1. Thực hiện quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành về tổ chức bộ máy 

4.1.1 

Tham mưu sắp xếp tổ chức bộ 

máy thuộc cơ quan, đơn vị theo 

các quy định của bộ, ngành, trung 

ương  

 Các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, sắp xếp tinh 

gọn tổ chức bộ máy. Thời hạn hoàn thiện văn bản đề 

nghị cấp có thẩm quyền sắp xếp việc sắp xếp, kiện toàn 

tổ chức bộ máy của các đơn vị chậm nhất là 02 tháng kể 

- Báo cáo CCHC năm của cơ quan, đơn vị 

hoặc báo cáo chuyên đề đánh giá về rà soát, 

kiện toàn tổ chức bộ máy. 

- Kết quả theo dõi, kiểm tra của Sở Nội 
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từ ngày quy định mới của Trung ương về tổ chức bộ 

máy có hiệu lực thi hành hoặc văn bản chỉ đạo của Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh. 

- Nếu 100 % tổ chức, đơn vị sắp xếp tổ chức bộ máy 

đúng quy định và đảm bảo tinh gọn thì điểm đánh giá là 

1.0 điểm;  

- Dưới 100% tổ chức, đơn vị sắp xếp tổ chức bộ máy 

không đúng quy định, tổ chức bộ máy chưa đảm bảo 

tinh gọn thì điểm đánh giá là 0 điểm. 

vụ  

4.1.2 

Tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ 

sung văn bản quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của cơ quan (khi có sự thay 

đổi) 

Kịp thời tham mưu xây dựng văn bản quy định chức 

năng, nhiệm vụ của cơ quan. 

+ Tham mưu xây dựng văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan kịp thời, đúng quy 

định (gửi Sở Nội vụ trong thời gian 3 tháng kể từ khi văn bản 

quy phạm pháp luật có hiệu lực): 1.0 điểm. 

+ Tham mưu xây dựng văn bản quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan 

không kịp thời (gửi Sở Nội vụ sau 3 tháng kể từ khi văn 

bản quy phạm pháp luật có hiệu lực): 0 điểm 

- Báo cáo CCHC hằng năm của cơ quan. 

- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan và các 

văn bản khác của cơ quan, đơn vị thể 

hiện việc tuân thủ các quy định của 

Chính phủ, của bộ, của tỉnh về việc tham 

mưu ban hành chức năng, nhiệm vụ của 

cơ quan, đơn vị. 

4.1.3 

Kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban 

hành chức năng, nhiệm vụ của các 

phòng chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc theo quy định của chính 

phủ, bộ ngành trung ương và của 

tỉnh (khi có sự thay đổi) 

Kịp thời ban văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của 

tổ chức, đơn vị trực thuộc cơ quan, đơn vị.  

+ Chủ động, kịp thời ban hành văn bản quy định chức 

năng, nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc 

theo quy định của Trung ương, của tỉnh (trong thời gian 

- Báo cáo CCHC hằng năm của tỉnh. Quy 

định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, 

đơn vị trực thuộc. 
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01 tháng kể từ ngày có văn bản quy định sửa đổi, bổ 

sung hoặc ban hành mới). Nếu 100 % các tổ chức, đơn vị 

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

chức đúng quy định: 1.0 điểm 

+ Chưa chủ động, chưa kịp thời ban hành văn bản quy 

định chức năng, nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị trực 

thuộc theo quy định của Trung ương, của tỉnh (trong thời gian 

hơn 01 tháng trở đi kể từ ngày có văn bản quy định sửa đổi, bổ 

sung hoặc ban hành mới) hoặc dưới 100% các tổ chức, đơn vị 

thực hiện đúng quy định: 0 điểm 

4.1.4 

Thực hiện quy định về cơ cấu số 

lượng và bố trí lãnh đạo trưởng 

phòng, phó trưởng phòng và 

tương đương đảm bảo quy định 

Trong khi chờ quy định của Chính phủ, các cơ quan, 

đơn vị thực hiện về số lượng cấp phó trong các cơ quan, 

đơn vị có từ 05 người đến dưới 10 người 01 cấp phó, có 

từ 10 người trở lên không quá 02 cấp phó. 

Đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện sáp nhập, hợp 

nhất tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-

NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, số lượng cấp phó 

một số phòng, đơn vị thuộc Sở cao hơn so với quy định; đồng 

thời có giải pháp điều chuyển, sắp xếp lại số lượng cấp phó 

trong thời hạn tối đa 3 năm kể từ ngày sáp nhập để đảm bảo số 

lượng cấp phó theo quy định. 

- Thực hiện đúng quy định: 1.0 điểm.  

- Thực hiện không đúng quy định: 0 điểm. 

- Báo cáo CCHC năm của cơ quan, đơn 

vị hoặc báo cáo thống kê về số lượng cấp 

phó của các cơ quan, đơn vị; 

- Kết quả theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ  

4.2 Thực hiện quy định về sử dụng biên chế được cấp có thẩm quyền giao 



TC/TCTP Nội dung đánh giá Cách chấm điểm Tài liệu kiểm chứng 

4.2.1 
Thực hiện quy định về sử dụng 

biên chế hành chính 

- Nếu số lượng biên chế hành chính của cơ quan đang sử dụng 

không vượt quá so với tổng số biên chế hành chính được giao 

thì điểm đánh giá là 0.5 điểm; 

- Sử dụng vượt quá so với tổng số biên chế hành chính 

được giao thì điểm đánh giá là 0 điểm 

- Báo cáo CCHC năm của cơ quan hoặc báo 

cáo thống kê về tình hình, kết quả sử dụng biên 

chế trong năm đánh giá; 

- Kết quả theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ  

4.2.2 

Thực hiện quy định về sử dụng số 

lượng người làm việc hưởng 

lương từ ngân sách nhà nước 

trong các đơn vị sự nghiệp công 

lập  

Thống kê tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp 

công lập (tính cả đơn vị sự nghiệp hưởng lương từ ngân 

sách nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi 

thường xuyên, đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường 

xuyên và chi đầu tư). 

- Nếu tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp 

công lập của cơ quan không vượt quá tổng số lượng 

người làm việc được giao thì điểm đánh giá là 0.5 điểm; 

- Sử dụng vượt quá so với tổng số người làm việc được 

giao thì điểm đánh giá là 0 điểm. 

- Báo cáo CCHC năm của cơ quan hoặc 

báo cáo thống kê về tình hình, kết quả sử 

dụng biên chế trong năm đánh giá; 

- Kết quả theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ  

4.2.3 
Tỷ lệ biên chế giảm so với năm 

2015 

Thống kê tổng số biên chế hành chính, sự nghiệp của cơ 

quan được giao trong năm 2015. Thống kê tổng số biên 

chế hành chính, sự nghiệp thực tế của cơ quan trong 

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

chính, sự nghiệp thực tế của tỉnh trong năm đánh giá so 

với tổng số biên chế hành chính của tỉnh được giao 

trong năm 2015: 

Tỷ lệ biên chế hành chính giảm từ 10% trở lên so với 

năm 2015: 0.5 điểm 

- Báo cáo CCHC năm của cơ quan hoặc 

báo cáo thống kê về tình hình, kết quả sử 

dụng biên chế trong năm đánh giá; 

- Kết quả theo dõi, kiểm tra của Sở Nội 

vụ  
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- Dưới 10% thì điểm đánh giá được tính theo công thức: 

(Tỷ lệ % giảm biên chế x 0.5) 

                   10%. 

Tỷ lệ biên chế sự nghiệp giảm từ 10% trở lên so với 

năm 2015: 0.5 điểm 

- Dưới 10% thì điểm đánh giá được tính theo công thức: 

(Tỷ lệ % giảm biên chế x 0.5) 

                   10%. 

Ví dụ: Cơ quan A năm 2015 có tổng biên chế hành 

chính giao là 87 người, năm 2019 giao là 81 người, 

giảm 06 người (87 - 81). Như vậy, tính đến năm 2020, 

tỷ lệ giảm biên chế hành chính của cơ quan A so với 

năm 2015 là: (6/87) * 100% = 6,89% (<10%). Đối chiếu 

với thang điểm đánh giá thì điểm đạt được của cơ quan 

A đối với TCTP này trong năm 2019 là: [(6,89% x 

0.5)/(10%)] = 0.35 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 

5.1.1 

Tỷ lệ công chức được bố trí theo 

đúng vị trí việc làm được phê 

duyệt 

Các cơ quan phải bố trí công chức theo vị trí việc làm và 

tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với bản mô tả 

công việc, khung năng lực của từng vị trí; kịp thời tham 

mưu sửa đổi bổ sung bản mô tả công việc và khung 

năng lực cho từng vị trí việc làm.Tính tỷ lệ % số công 

- Báo cáo CCHC năm của cơ quan hoặc  

- Báo cáo rà soát vị trí việc làm  

- Gửi văn bản trình phê duyệt hoặc sửa 

đổi bổ sung Bản mô tả công việc, Khung 

năng lực của cơ quan (nếu có) 



TC/TCTP Nội dung đánh giá Cách chấm điểm Tài liệu kiểm chứng 

chức thực hiện đúng quy định trên so với tổng số công 

chức. Nếu tỷ lệ này đạt: 

+ 100% công chức được bố trí theo đúng vị trí việc làm 

được phê duyệt: 1.0  điểm  

+ Từ 60% đến dưới 100% công chức được bố trí theo 

vị trí việc làm được phê duyệt thì tính theo công thức  

 (Tỷ lệ % công chức được bố trí theo VTVL x 1.00) 

                               100% 

+ Dưới 60% công chức được bố trí theo vị trí việc làm 

được phê duyệt: 0 điểm 

- Kết quả theo dõi, kiểm tra của Sở Nội 

vụ 

5.1.2 

Tỷ lệ viên chức được bố trí theo 

đúng vị trí việc làm được phê 

duyệt 

Các cơ quan phải thực hiện đúng các quy định sau: 

+ Phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực cho 

từng vị trí việc làm theo danh mục đã được phê duyệt. 

+ Bố trí viên chức đúng theo vị trí việc làm và tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với từng vị trí. 

- Tính tỷ lệ % số viên chức thực hiện đúng các quy định 

trên so với tổng số viên chức. Nếu tỷ lệ này đạt: 

+ 100% viên chức được bố trí theo đúng vị trí việc làm 

được phê duyệt: 0.5 điểm. 

+ Từ 60% đến dưới 100% viên chức được bố trí theo vị 

trí việc làm được phê duyệt thì tính theo công thức: 

(Tỷ lệ % viên chức được bố trí theo VTVL x 0.5)                                    

                               100%. 

+ Dưới 60% viên chức được bố trí theo vị trí việc làm được 

- Báo cáo CCHC năm của cơ quan hoặc 

Báo cáo rà soát vị trí việc làm  

- Gửi đại diện Bản mô tả công việc, 

Khung năng lực của ít nhất 05 vị trí việc 

làm khác nhau (Sở Nội vụ có thể yêu cầu 

gửi thêm khi cần thiết); 

- Kết quả theo dõi, kiểm tra của Sở Nội 

vụ  
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phê duyệt: 0 điểm. 

5.2 

Thực hiện quy định về bổ nhiệm 

vị trí lãnh đạo cấp phòng thuộc 

sở và tương đương 

Việc bổ nhiệm phải tuân thủ đúng quy trình, tiêu chuẩn 

bằng cấp và chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tại 

Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi 

hành. 

- Thống kê danh sách lãnh đạo cấp phòng thuộc sở và 

tương đương được bổ nhiệm trong năm. 

- Nếu 100% số lãnh đạo cấp phòng thuộc sở và tương 

đương được bổ nhiệm đúng quy định thì được 1.0 điểm; 

- Không đúng quy định thì được 0 điểm. 

(Trường hợp được bổ nhiệm từ những năm trước nhưng 

có phát hiện sai phạm trong năm đánh giá thì điểm đánh 

giá là 0 điểm tương ứng với thang điểm đánh giá đó) 

- Các quyết định bổ nhiệm; 

- Báo cáo đánh giá kết quả việc bổ nhiệm 

các vị trí lãnh đạo, quản lý trong năm; 

- Thống kê danh sách lãnh đạo cấp phòng 

thuộc sở và tương đương được bổ nhiệm 

trong năm (Họ tên; ngày tháng năm sinh; 

trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào 

tạo; lý luận chính trị; QLNN; tin học; 

ngoại ngữ; bồi dưỡng năng lực, kỹ năng 

lãnh đạo; chức vụ được bổ nhiệm). 

- Kết quả theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ  

- Kết quả thanh, kiểm tra của các cơ quan 

có thẩm quyền. 

5.3 Đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm 

5.3.1 

Thực hiện quy định đánh giá, 

phân loại công chức, viên chức 

hàng năm 

Thực hiện đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo 

đúng quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Nội vụ 

và quy định của tỉnh. 

- Nếu thực hiện đúng quy định thì điểm đánh giá là 0,5 điểm;  

- Không thực hiện đúng quy định thì điểm đánh giá là 0 điểm 

- Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại công 

chức, viên chức của cơ quan, đơn vị; 

- Kết quả theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ  

5.3.2 

Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành 

chính của cán bộ, công chức, viên 

chức 

- Trong năm không có lãnh đạo cấp sở, ngành, cấp 

phòng và tương đương bị kỷ luật mức khiển trách trở 

- Báo cáo CCHC năm của cơ quan hoặc 

báo cáo về tình hình chấp hành kỷ luật, 

kỷ cương hành chính của cán bộ, công 
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lên: 0.5 điểm;  

- Trong năm không có công chức, viên chức không giữ 

chức vụ bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên: 0.5 điểm. 

chức, viên chức trong năm. 

-  Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại 

công chức, viên chức của tỉnh. 

- Thống kê tổng số cán bộ, công chức, 

viên chức bị kỷ luật trong năm, nêu rõ 

hình thức kỷ luật đối với từng cán bộ, 

công chức, viên chức 

- Kết quả theo dõi, kiểm tra của Sở Nội 

vụ và các cơ quan có thẩm quyền.  

5.4 Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

5.4.1 

Mức độ thực  hiện nhiệm vụ được 

giao tại kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức trong năm được UBND tỉnh 

phê duyệt 

Yêu cầu: Tính tỷ lệ % số nhiệm vụ hoặc sản phẩm đã 

hoàn thành so với tổng số nhiệm vụ hoặc sản phẩm 

trong kế hoạch. Nếu tỷ lệ này đạt: 

- Từ 85% - 100% thì điểm đánh giá được tính theo công thức  

  [Tỷ lệ %  hoàn thành x 1.00] 

                      100% 

- Dưới 85% thì điểm đánh giá là 0 điểm. 

Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng công 

chức, viên chức của cơ quan. 

5.4.2 
Báo cáo kết quả đào tạo, bồi 

dưỡng 

Báo cáo phải đáp ứng đầy đủ nội dung và gửi đúng thời 

gian theo quy định của Chính phủ, của Bộ Nội vụ và 

văn bản hướng dẫn của tỉnh (theo văn bản đề nghị báo 

cáo hằng năm). 

- Báo cáo thực hiện đúng quy định về nội dung và thời 

gian gửi như quy định thì điểm đánh giá là 0,5 điểm.  

- Báo cáo không đáp ứng đủ một trong các yêu cầu về 

nội dung, thời gian thì điểm đánh giá là 0 điểm. 

- zBáo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng 

công chức, viên chức của cơ quan. 

- Kết quả theo dõi của Sở Nội vụ 
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6 Lĩnh vực Cải cách tài chính công 

6.1 Thực hiện công tác tài chính - ngân sách 

6.1.1  

Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về sử dụng kinh phí 

quản lý hành chính  

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng 

kinh phí quản lý hành chính theo đúng quy định tại Nghị 

định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 

117/2013/NĐ-CP:  

 - Không có sai phạm về sử dụng kinh phí được phát 

hiện trong năm đánh giá: 1.0 điểm 

  - Có sai phạm về sử dụng kinh phí được phát hiện trong 

năm đánh giá: 0 điểm 

 - Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự 

chủ tại các đơn vị . 

 - Quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về tài chính. 

- Kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán 

của các cơ quan chức năng ( nếu có)  

6.1.2 

Thực hiện công khai tài chính tại 

cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực 

thuộc theo quy định 

Thực hiện công khai tài chính theo Thông tư số 

61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017; Thông tư số 

90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính; 

Công văn số 1375/UBND-TH ngày 25/7/2017 của 

UBND tỉnh 

 - 100% số cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định: 1.0 điểm 

 - Dưới 100% số cơ quan, đơn vị thực hiện chưa đúng 

quy định: 0 điểm 

  - Quyết định công khai dự toán, Quyết 

định công khai quyết toán theo quy đinh 

 - Tổng hợp và báo cáo tình hình công 

khai ngân sách của các đơn vị trực thuộc  

  - Bảng tổng hợp, quyết định công khai 

dự toán, quyết toán của đơn vị trực thuộc  

6.1.3  

Xây dựng phương án chi trả thu 

nhập tăng thêm cho công chức, 

viên chức và người lao động 

- Có xây dựng phương án: 0,5 điểm 

- Không xây dựng phương án: 0 điểm 

 - Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị 

 - Phương án chi trả thu nhập tăng thêm; 

Quyết định chi trả thu nhập tăng thêm 

của đơn vị  

- Bảng tổng hợp quy chế chi tiêu nội bộ, 

quyết định chi trả thu nhập tăng thêm, 

phương án chi trả thu nhập tăng thêm của 

đơn vị trực thuộc. 

6.1.4  

Xây dựng quy chế quản lý, xử 

dụng tài sản công tại cơ quan 

hành chính  

Yêu cầu: Xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tài sản 

công theo quy định Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND 

ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh 

 - Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công 

trong cơ quan đơn vị 

- Các văn bản khác có liên quan 
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 - Có xây dựng quy chế: 0,5 điểm 

 - Không xây dựng quy chế: 0 điểm 

6.2 Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập 

6.2.1 

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về sử dụng kinh phí 

tại đơn vị sự nghiệp công lập 

Thực hiện cơ chế tự chủ, của đơn vị sự nghiệp công lập 

quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP; Nghị định số 

141/2016/NĐ-CP; 

- Không có sai phạm về sử dụng kinh phí được phát hiện 

trong năm: 1.0 điểm 

- Có sai phạm về sử dụng kinh phí được phát hiện trong 

năm: 0 điểm 

- Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ 

tại các đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về tài chính 

- Kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán 

của các cơ quan chức năng ( nếu có) 

6.2.2  

Thực hiện công khai ngân sách, 

công khai tài sản tại cơ quan, đơn 

vị sự nghiệp công lập 

Thực hiện công khai tài chính theo Thông tư 

61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017; Thông tư 

90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính; 

Công văn số 1375/UBND-TH ngày 25/7/2017 của 

UBND tỉnh 

- Có công khai đúng quy định, đảm bảo đúng tiến độ 

thời gian: 0,5 điểm 

 - Có công khai nhưng chậm tiến độ thời gian quy định: 0 điểm 

  - Quyết định công khai dự toán, Quyết 

định công khai quyết toán theo quy đinh 

 - Tổng hợp và báo cáo tình hình công 

khai ngân sách của các đơn vị trực thuộc  

6.2.3  

Xây dựng quy chế quản lý xử 

dụng tài sản công tại đơn vị sự 

nghiệp công lập 

Xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tài sản công theo 

quy định Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 

16/11/2018 của UBND tỉnh 

 - Có xây dựng quy chế: 0,5 điểm 

 - Không xây dựng quy chế: 0 điểm 

 - Quy chế quản lý và sử dụng tài sản 

công trong cơ quan đơn vị 

6.3. 

Thực hiện chế độ báo cáo kết 

quả tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

với cơ quan quản lý cấp trên 

theo quy định 

Thực hiện chế độ báo cáo kết quả cơ chế tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 

theo đúng quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP 

và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP; Nghị định số 

16/2015/NĐ-CP;  Nghị định số 141/2016/NĐ-CP;  Nghị 

định số 54/2015/NĐ-CP 

  - Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự 

chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập.  

 - Bảng tổng hợp báo cáo tự chủ của các 

đơn vị trực thuộc  
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- Đối với cơ quan quản lý hành chính báo cáo lập theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT_BTC-

BNV 

-  Đối với đơn vị sự nghiệp công lập báo cáo theo quy 

định: Sự nghiệp kinh tế tại Thông tư liên tịch số 

145/2017/TTLT-BTC-BNV  ngày 29/12/2017; Sự 

nghiệp khoa học tại Thông tư liên tịch số 

90/2017/TTLT- BTC-BNV; Sự nghiệp còn lại theo tại 

Thông tư số 71/2006/TT-BTC. 

 + Đảm bảo số lượng báo cáo, nội dung và gửi đúng thời 

hạn: 0,5 điểm 

 + Không đầy đủ báo cáo, không đáp ứng nội dumg, 

không đúng thời hạn hoặc không gửi báo cáo: 0 điểm  

6.4. 

Tổ chức thực hiện các kiến nghị 

sau thanh tra, kiểm tra, kiểm 

toán nhà nước về tài chính, 

ngân sách 

 Thống kê tổng hợp các kết luận thanh tra, kiểm tra, 

kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách của cơ quan 

có thẩm quyền chỉ ra sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. 

Thống kê số kiến nghị đã được thực hiện xong. Nếu tỷ 

lệ % số kiến nghị đã thực hiện xong đạt: 

 - 100% số kiến nghị được thực hiện: 1.0 điểm 

  - Dưới 100% được thực hiện: 0 điểm 

 - Tổng hợp các kết luận thanh tra, kiểm 

tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, 

ngân sách của cơ quan có thẩm quyền 

- Báo cáo thực hiện kiến nghị sau thanh 

tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước (hồ sơ, 

chứng từ kèm theo) 

 - Kết quả theo dõi đánh giá thực hiện các 

kết luận của Sở Tài chính 

VII Lĩnh vực Hiện đại hóa nền hành chính 

7.1. Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) 

7.1.1 
Xây dựng kế hoạch Ứng dụng 

CNTT 

- Ban hành Kế hoạch Ứng dụng CNTT đảm bảo về nội 

dung và thời gian theo hướng dẫn của Sở Thông tin và 

Truyền thông: 0.5 điểm. 

- Kế hoạch ban hành không đảm bảo nội dung, thời gian 

theo hướng dẫn: 0 điểm 

Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin 

hàng năm.  

(Ví dụ: Kế hoạch UDCNTT năm 2021, 

ban hành Kế hoạch theo hướng dẫn tại 

Công văn số 1130/STTTT-BCVTCNTT 
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ngày 07/8/2020) 

7.1.2. 
Mức độ hoàn thành kế hoạch Ứng 

dụng CNTT 

- Căn cứ vào các nội dung trong Kế hoạch của năm 

chấm điểm CCHC và Báo cáo thực hiện trong Kế hoạch 

năm tiếp theo. 

- Hoàn thành từ 80%-100% kế hoạch thì tính điểm theo 

công thức: 

  [ Tỷ lệ % hoàn thành x 1.00] 

                    100% 

- Hoàn thành dưới 80%: 0 điểm. 

Kế hoạch ƯDCNTT năm chấm điểm và 

Báo cáo UDCNTT trong kế hoạch năm 

tiếp theo. 

VD: Chấm điểm mức độ hoàn thành 

UDCNTT 2020 dựa vào Kế hoạch 

UDCNTT 2020 và Báo cáo tình hình thực 

trạng UDNCTT năm 2020 trong Kế 

hoạch UDCNTT năm 2021. 

7.1.3. 
Thực hiện chế độ báo cáo ứng 

dụng công nghệ thông tin 

- Các báo cáo Chính phủ điện tử (Quý I, II, III, IV) phải 

đáp ứng đầy đủ số lượng, nội dung và đảm bảo thời gian 

theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông thì 

điểm đánh giá là 0.5 điểm. 

- Không đầy đủ báo cáo, không đáp ứng nội dung, 

không đúng thời hạn hoặc không gửi báo cáo: 0 điểm 

- Báo cáo Chính phủ điện tử Quý I, II, III, 

IV theo hướng dẫn của Sở Thông tin và 

Truyền thông. 

- Kết quả theo dõi của Sở Thông tin và 

Truyền thông. 

 

7.1.4. 

Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa cơ 

quan hành chính nhà nước dưới 

dạng điện tử 

- Từ 90% số văn bản trở lên: 1.0 điểm 

- Từ 60% - dưới 90% số văn bản thì điểm đánh giá được 

tính theo công thức 

  [ Tỷ lệ % số văn bản x 1.00] 

                    90% 

- Từ 60% số văn bản trở xuống: 0 điểm 

- Các báo cáo về sử dụng hệ thống quản 

lý văn bản điều hành và văn bản điện tử. 

- Kiểm tra qua hệ thống phần mềm việc 

sử dụng thực tế của các đơn vị. 

7.1.5. 

Sử dụng hệ thống quản lý văn bản 

và điều hành, hộp thư công vụ 

tỉnh trong trao đổi, xử lý công vụ 

- 100% cán bộ, công chức sử dụng: 1.0 điểm 

- Từ 80% - dưới 100% cán bộ, công chức sử dụng: 0,5 điểm 

- Dưới 80%: 0 điểm 

- Các báo cáo về sử dụng hệ thống quản 

lý văn bản điều hành và văn bản điện tử. 

- Kiểm tra qua hệ thống phần mềm việc 
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sử dụng thực tế của các đơn vị. 

7.1.6. 
 Sử dụng chữ ký số phát hành văn 

bản 

- 100% văn bản đi  được ký số: 1.0 điểm 

- Từ  80% - dưới 100% văn bản đi được ký số: 0,5 điểm 

- Dưới 80%: 0 điểm 

- Các báo cáo về sử dụng hệ thống quản 

lý văn bản điều hành và văn bản điện tử. 

- Kiểm tra qua hệ thống phần mềm việc 

sử dụng thực tế của các đơn vị. 

7.2 Cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

7.2.1. 
Tỷ lệ TTHC cung cấp công trực 

tuyến mức độ 4 

Từ 30% trở lên số TTHC được cung cấp trực tuyến mức 

độ 4: 1.0 điểm 

Dưới 30% số TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 4 

thì tính theo công thức: 

[Tỷ lệ %  số hồ sơ được xử lý  x 1.0] 

                                  30%                                                                                    

- Báo cáo đề xuất thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến theo yêu cầu của UBND tỉnh. 

- Kết quả theo dõi của phòng KSTTHC- 

VP UBND tỉnh 

7.2.2 

Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến 

mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ 

trong năm 

Từ 40% trở lên: 0.5 điểm 

Từ 10% đến dưới 40% TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3,4 

có phát sinh hồ sơ trong năm thì tính theo công thức: 

[Tỷ lệ %  số hồ sơ phát sinh  x 0,50]                                                                                            

40% 

Dưới 10% số TTHC có phát sinh hồ sơ trong năm: 0 điểm 

- Báo cáo Kiểm soát TTHC năm 

- Kết quả theo dõi của phòng KSTTHC- 

VP UBND tỉnh 

7.2.3 
Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực 

tuyến mức độ 3,4 

Từ 20 % số hồ sơ TTHC trở lên: 0.5 điểm 

Từ 10% đến dưới 20% số hồ sơ TTHC được xử lý mức 

độ 3,4 thì tính theo công thức: 

[Tỷ lệ %  số hồ sơ được xử lý  x 0,5]                                                                                            

20% 

Dưới 10%  số hồ sơ TTHC: 0 điểm 

- Báo cáo Kiểm soát TTHC năm 

- Kết quả theo dõi của phòng KSTTHC- 

VP UBND tỉnh 

7.3 Thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) 

 Tỷ lệ TTHC đã triển khai có - Từ 30% số TTHC trở lên có sinh hồ sơ: 0,5 điểm - Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện 
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7.3.1 phát sinh hồ sơ tiếp nhận, trả kết 

quả giải quyết qua dịch vụ BCCI 

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

theo công thức: 

(Tỷ lệ % TTHC có phát sinh hồ sơ x 0.50) 

30% 

việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ 

bưu chính công ích của đơn vị theo nội 

dung Quyết định 50/2017/QĐ-UBND 

ngày 21/9/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Lai Châu. 

- Báo cáo của Bưu điện tỉnh. 

7.3.2 
Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận 

qua dịch vụ BCCI 

- Từ 10% số hồ sơ TTHC trở lên: 0,5 điểm 

- Dưới 10% số hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch 

vụ BCCI thì được tính theo công thức: 

(Tỷ lệ % hồ sơ TTHC được tiếp nhận quả BCCI x 0.50) 

10% 

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện 

việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ 

bưu chính công ích của đơn vị theo nội 

dung Quyết định 50/2017/QĐ-UBND 

ngày 21/9/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Lai Châu. 

- Báo cáo của Bưu điện tỉnh. 

7.3.3 
Tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC 

được trả qua dịch vụ BCCI 

- Từ 10% số TTHC trở lên được trả kết quả qua dịch vụ 

BCCI: 0,5 điểm. 

- Dưới 10% số hồ sơ TTHC được trả kết quả qua dịch 

vụ BCCI thì được tính theo công thức:  

(Tỷ lệ % hồ sơ TTHC được trả kết quả qua BCCI x 0.50) 

10% 

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện 

việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ 

bưu chính công ích của đơn vị theo nội 

dung Quyết định 50/2017/QĐ-UBND 

ngày 21/9/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Lai Châu. 

- Báo cáo của Bưu điện tỉnh. 

7.4 Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001) theo quy định 
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7.4.1 
Thực hiện triển khai, áp dụng theo 

đúng quy định hiện hành 

- Ban hành Quyết định áp dụng HTQLCL đúng quy 

định (ban hành kịp thời trong 3 tháng sau VB QPPL ban 

hành mới có hiệu lực thi hành, có danh mục các quy 

trình và quy trình kèm theo): 0,5 điểm 

- Không ban hành hoặc ban hành không đúng quy định 

nêu trên: 0 điểm 

- Ban hành Quyết định công bố HTQLCL đúng quy 

định (banh hành ngay sau khi khi có Quyết định ban 

hành áp dụng HTQLCL, có phụ lục bản công bố kèm 

theo đúng mẫu quy định tại Quyết định 19/2014/QĐ-

TTg: 0,5 điểm 

- Không ban hành hoặc ban hành không đúng quy định 

nêu trên: 0 điểm 

- Thực hiện kiện toàn Ban Chỉ đạo khi có sự thay đổi: 

0,5 điểm 

- Có sự thay đổi nhưng không thực hiện kiện toàn: 0 điểm  

- Các Quyết định ban hành của đơn vị 

(Quyết định ban hành áp dụng, Quyết 

định công bố HTQLCL phù hợp TCVN 

ISO 9001; Quyết định kiện toàn). 

- Kết quả theo dõi, kiểm tra thực tế việc 

ban hành, gửi Quyết định khi ban hành 

của Sở KH&CN hoặc Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng. 

- 

7.4.2.  
Duy trì thực hiện, cải tiến các quy 

trình theo đúng quy định 

- Ban hành Kế hoạch duy trì, cải tiến của năm (Kế hoạch duy 

trì, cải tiến năm phải ban hành trong tháng 12 năm trước hoặc 

tháng 01 của năm); Kế hoạch xác định đầy đủ nội dung, thời 

thực hiện từng nội dung, người thực hiện và kết quả thực 

hiện  thì điểm đánh giá: 0,5 điểm.  

- Kế hoạch ban hành sau tháng 01 của năm hoặc chèn số 

hoặc không ban hành: 0 điểm 

- Ban hành Chính sách chất lượng; Mục tiêu chất lượng của 

cơ quan, của các phòng ban đơn vị thuộc cơ quan (MTCL 

- Kế hoạch duy trì, cải tiến HTQLCL. 

- Chính sách chất lượng. 

- Mục tiêu chất lượng. 

- Bộ hồ sơ đánh giá nội bộ. 

- Bộ Hồ sơ xem xét của lãnh đạo về chất 

lượng 

- Danh mục tài liệu nội bộ, tài liệu bên 

ngoài 

- Kết quả theo dõi, kiểm tra thực tế của 
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phải chi tiết, có số lượng và thời gian cụ thể): 0,5 điểm 

- Không ban hành hoặc ban hành không đúng quy định 

nêu trên: 0 điểm 

- Thực hiện đánh giá nội bộ (có chương trình, Kế hoạch, 

phiếu đánh giá của chuyên gia, phiếu báo cáo kết không 

phù hợp, báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá): 0,5 điểm 

- Không tổ chức đánh giá hoặc đánh giá không đúng 

quy định nêu trên: 0 điểm 

- Tổ chức họp xem xét của lãnh đạo về chất lượng (có 

Kế hoạch, biên bản họp, báo cáo kết quả họp): 0,5 điểm 

- Không tổ chức họp hoặc họp không đúng quy định nêu 

trên: 0 điểm 

Sở Khoa học và Công nghệ. 

7.4.3.  

Tỷ lệ các phòng ban, đơn vị trực 

thuộc thực hiện HTQLCL theo 

tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001 

Từ 70% số phòng, đơn vị thì điểm đánh giá được tính 

theo công thức:  

        [Tỷ lệ %  phòng ban  x 1.00] 

                          100%                                                                                   

- Dưới 70% số phòng, đơn vị triển khai áp dụng: 0 điểm    

- Báo cáo tình hình thực hiện việc xây 

dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến 

HTQLCL. 

- Kết quả theo dõi, kiểm tra thực tế của 

Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Tài liệu chứng minh khác (nếu có). 

7.4.4.  
Thực hiện chế độ báo cáo kết quả 

triển khai áp dụng ISO 

- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả triển khai áp dụng ISO 

đúng thời gian, đủ nội dung theo đề cương tại Kế hoạch kiểm 

tra hàng năm của UBND tỉnh Lai Châu: 0,5 điểm 

- Thực hiện chế độ báo cáo không đúng theo đề cương 

hoặc quá thời gian quy định: 0 điểm 

- Báo cáo tình hình thực hiện việc xây 

dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến 

HTQLCL. 

- Kết quả theo dõi, kiểm tra thực tế của 

Sở Khoa học và Công nghệ. về việc ban 

hành, gửi Báo cáo theo quy định. 

 



Phụ lục 02 

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

CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ  

(Kèm theo Công văn số          /SNV-XDCQ  ngày        /        /2021 của Sở  Nội vụ) 

STT Tên tiêu chí, tiêu chí thành phần Cách chấm điểm Tài liệu kiểm chứng 

1.1 Kế hoạch CCHC 

1.1.1 Ban hành kế hoạch CCHC 

Kế hoạch CCHC phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về nội 

dung và thời gian ban hành theo văn bản hướng dẫn 

hàng năm của Sở Nội vụ thì điểm đánh giá là 0,5 điểm; 

không đáp ứng một trong các yêu cầu trên: 0 điểm.        

- Kế hoạch CCHC hàng năm 

- Kết quả theo dõi của Sở Nội vụ. 

1.1.2 
Mức độ hoàn thành kế hoạch 

CCHC 

Tính tỷ lệ % số nhiệm vụ hoặc sản phẩm đã hoàn thành so 

với nhiệm vụ hoặc sản phẩm trong kế hoạch.  

- Hoàn thành từ 80%-100% kế hoạch thì tính điểm theo công thức: 

  [ Tỷ lệ % hoàn thành x 1.00] 

                    100% 

Ví dụ: Kế hoạch CCHC của huyện A năm 2019 có 30 hoạt 

động/nhiệm vụ, đã thực hiện được 26 hoạt động/nhiệm vụ đạt 

86,6%. Vậy điểm đánh giá là (86,6% *100)/100% = 0,86 điểm. 

- Hoàn thành dưới 80%: 0 điểm. 

- Báo cáo CCHC năm (phải thể  hiện được 

số hoạt động đã hoàn thành/tổng số hoạt 

động trong kế  hoạch). 

- Tài liệu kiểm chứng khác (nếu có). 

1.2 
Thực hiện chế độ báo cáo 

CCHC định kỳ 

Các báo cáo phải đáp ứng đầy đủ số lượng, nội dung và gửi 

đúng thời gian theo hướng dẫn của Sở Nội vụ thi điểm 

đánh giá là 01 điểm. 

Báo cáo nào không đáp ứng đủ một trong các yêu cầu về nội 

dung, thời gian thì điểm đánh giá là 0 điểm tương ứng với 

thang điểm của loại báo cáo đó. 

- Các báo cáo định kỳ CCHC  

- Kết quả theo dõi báo cáo của Sở Nội vụ. 

1.3 Công tác kiểm tra CCHC 
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1.3.1 
Thực hiện kiểm tra CCHC đối với 

các phòng, ban, đơn vị trực thuộc 

Tính tỷ lệ số phòng, ban, đơn vị trực thuộc được kiểm tra trong 

năm so với tổng số phòng, ban, đơn vị trực thuộc. 

- Từ 20% số cơ quan, đơn vị trở lên: 0,5 điểm; 

- Từ 10% đến dưới 20% số cơ quan, đơn vị trở lên: 0,25 điểm; 

- Dưới 10% số cơ quan, đơn vị trở lên: 0 điểm. 

- Kế hoạch kiểm tra (có thể lồng ghép 

trong KH CCHC năm nhưng phải đảm bảo 

nội dung, đối tượng, cách thức kiểm tra), 

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra 

- Báo cáo kết quả kiểm tra 

1.3.2 
Mức độ hoàn thành kế hoạch 

kiểm tra CCHC 

- Hoàn thành 100% kế hoạch: 0.5 điểm; 

- Hoàn thành dưới 100% kế hoạch: 0 điểm. 

- Biên bản kiểm tra (Thông báo kết luận 

kiểm tra) 

- Báo cáo kết quả kiểm tra.  

1.3.3 
Xử lý các vấn đề phát hiện qua 

kiểm tra 

Tính tỷ lệ % giữa số vấn đề phát hiện qua kiểm tra đã được 

xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý so với tổng 

số vấn đề phát hiện qua kiểm tra (bất cập, vướng mắc, vi 

phạm…). Nếu tỷ lệ này đạt: 

- Từ 70%-100% thì tính theo công thức: 

[ Tỷ lệ % hoàn thành x 0.50] 

                    100% 

Ví dụ: Tỷ lệ % số vấn đề đã được xử lý hoặc kiến nghị xử lý đạt 

85% thì điểm đánh gái là (85%*1.00)/100=0,43 điểm. 

- Dưới 70% các vấn đề phát hiện được xử lý/kiến nghị xử lý: 0 điểm 

- Biên bản kiểm tra (Thông báo kết luận 

kiểm tra) 

- Báo cáo khắc phục kết quả kiểm tra. 

- Các văn bản thể hiện nội dung đã được 

xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với từng vấn 

đề phát hiện qua kiểm tra. 

1.4 Công tác tuyên truyền CCHC 

1.4.1 
Mức độ hoàn thành kế hoạch 

tuyên truyền CCHC 

Kế hoạch tuyên truyền CCHC có thể được ban hành riêng 

hoặc lồng ghép với kế hoạch CCHC năm. Từng nhiệm vụ 

trong kế hoạch phải cụ thể, xác định rõ kết quả/sản phẩm 

đầu ra, rõ trách nhiệm triển khai, chi tiết mốc thời gian 

hoàn thành trong năm. Tính tỷ lệ % số nhiệm vụ hoặc sản 

phẩm đã hoàn thành so với tổng số nhiệm vụ trong kế 

- Kế hoạch tuyên truyền CCHC; 

- Các báo cáo CCHC định kỳ; 

- Tài liệu kiểm chứng khác (nếu có). 
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hoạch, nếu đạt:  

- 100% thì điểm đánh giá là 0,25 điểm 

- Dưới 100%: 0 điểm 

1.4.2 
Thực hiện các hình thức tuyên 

truyền CCHC 

Thực hiện một trong các hình thức tuyên truyền nội dung 

cải cách hành chính: Tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng; qua các hội nghị; đăng tải thông tin 

CCHC trên Website của đơn vị.  

- Nếu đáp ứng được yêu cầu: 0.25 điểm 

- Không thực hiện tuyên truyền CCHC: 0 điểm 

- Bao cáo cải cách hành chính. 

- Cung cấp các đường link tới các tin, bài, 

hình ảnh đã tuyên truyền về cải cách hành 

chính trên Website của đơn vị. 

- Các tài liệu khác (nếu có). 

1.4.3 

Tham gia đầy đủ các Hội thi Cải 

cách hành chính của tỉnh hoặc các 

Hội thi khác có nội dung liên quan 

đến công tác cải cách hành chính 

Tham gia Hội thi cải cách hành chính của tỉnh hoặc Hội thi khác 

có nội dung tuyên truyền cải cách hành chính do tỉnh tổ chức 

trong năm đánh giá: 0.5 điểm. 

- Không tham gia đầy đủ: 0 điểm. 

- Văn bản đăng ký tham gia Hội thi. 

- Kết quả theo dõi của Sở Nội vụ. 

1.5 Sự năng động trong chỉ đạo, điều hành CCHC 

1.5.1 

Có đưa nội dung cải cách hành 

chính để đánh giá, kiểm điểm 

trong các cuộc họp giao ban định 

kỳ và được thông báo kết luận chỉ 

đạo bằng văn bản 

Thực hiện đánh giá, kiểm điểm công tác CCHC trong các 

cuộc họp giao ban định kỳ của đơn vị  và được thông báo 

kết luận chỉ đạo bằng văn bản của Thủ trưởng đơn vị.  

- Nếu đáp ứng được các yêu cầu trên: 0,5 điểm 

- Thực hiện không đầy đủ hoặc không thực hiện: 0 điểm 

- Nội dung, biên bản họp xét, đánh giá; 

- Thông báo, kết luận cuộc họp. 

1.5.2 

Có văn bản phân công Lãnh đạo, 

công chức phụ trách CCHC, công 

chức Bộ phận một cửa đáp ứng yêu 

cầu chuyên môn theo quy định 

- Có văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo, 

công chức phụ trác CCHC, công chức Một cửa đúng theo 

quy định: 0.5 điểm 

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ: 0 điểm 

-  Văn bản phân công nhiệm vụ; 

- Các tài liệu kiểm chứng khác (nếu có). 

1.5.3 
Sáng kiến trong triển khai công 

tác CCHC 
- Có sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành 

chính được UBND tỉnh công nhận hoặc cho phép thí điểm; 

- Quyết định công nhận sáng kiến. 

- Các tài liệu kiểm chứng khác (nếu có). 
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lần đầu tiên được áp dụng hoặc áp dụng thử để nâng cao 

hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trong phạm vi cấp 

tỉnh: 1.0 điểm; 

- Có sáng kiến, giải pháp mới về công tác cải cách hành chính 

được sở công nhận; lần đầu tiên được áp dụng hoặc áp dụng thử 

để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trong phạm vi 

cấp cơ sở thì điểm đánh giá là 0.5 điểm; 

- Không có sáng kiến: 0 điểm. 

1.6 

Thực hiện các văn bản, ý kiến 

chỉ đạo điều hành của UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh  

Các huyện, thành phố không phải tự đánh giá, chấm điểm 

đối với nội dung này. Căn cứ vào báo cáo thống kê của 

Văn phòng UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ của 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các huyện, 

thành phố, Hội đồng thẩm định sẽ đối chiếu với thang điểm 

đánh giá để tính điểm cho các sở, ngành. 

 

1.7 
Thực hiện tự chấm điểm xác 

định Chỉ số CCHC  

Các huyện, thành phố không phải tự đánh giá, chấm điểm 

đối với nội dung này. Căn cứ thời gian gửi và nội dung báo 

cáo tự chấm điểm chỉ số CCHC của các huyện, thành phố 

Hội đồng thẩm định sẽ đối chiếu với thang điểm đánh giá 

để tính điểm cho các huyện, thành phố. 

 

1.8 
Kết quả công tác chỉ đạo điều 

hành của địa phương 

Trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp huyện, đơn 

vị tự chấm, trong năm nếu: 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn, các nội dung quản lý tại 

địa phương, không để xảy ra sai phạm để báo chí phản ánh và 

đơn thư, khiếu nại, tố cáo của người dân: 2.0 điểm 

- Thực hiện chưa tốt nhiệm vụ, quyền hạn, các nội dung quản 

lý tại địa phương để báo đài và các phương tiện truyền thông 

phản ánh hoặc do cơ quan cấp trên phát hiện hoặc có đơn thư 

khiếu nại, tố cáo của người dân: 0 điểm 

Đơn thư phản ánh, kiến nghị, tố cáo của 

người dân và thông tin báo chí phản ánh; 

các kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ 

quan có thẩm quyền liên quan đến sai 

phạm trong thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn, các nội dung quản lý của địa phương 

(không tính những đơn thư, phản ánh, tố 

cáo nặc danh, hoặc phản ánh, tố cáo, 

khiếu nại đối với cá nhân hoặc phản ánh, 
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 tố cáo, kiến nghị những vấn đề không 

liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của 

UBND cấp huyện). 

1.9 

Thực hiện công tác cải cách 

hành chính gắn với Chỉ số cải 

cách hành chính hàng năm của 

tỉnh do Bộ Nội vụ công bố 

- Không có những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác 

cải cách hành chính làm ảnh hưởng đến kết quả Chỉ số cải 

cách hành chính do Bộ Nội vụ đánh giá tỉnh (trước và trong 

năm đánh giá, xếp loại): 02 điểm 

- Có những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác cải 

cách hành chính làm ảnh hưởng đến kết quả Chỉ số cải 

cách hành chính do Bộ Nội vụ đánh giá tỉnh (trước và trong 

năm đánh giá, xếp loại): 0 điểm 

Chỉ số CCHC của tỉnh do Bộ Nội vụ công 

bố (trước, trong năm đánh giá) 

Kết quả theo dõi của Sở Nội vụ và các cơ 

quan có liên quan 

1.10 
Thực hiện kế hoạch công tác 

năm của huyện, thành phố 

Liệt kê các nhiệm vụ đề ra trong kế  hoạch (chương trình) 

công tác năm của huyện, thành phố. Tính các nhiệm vụ đã 

hoàn thành/tổng số nhiệm vụ. Nếu: 

- 100% các nhiệm vụ đã hoàn thành: 2.0 điểm 

- Từ 95%-dưới 100% nhiệm vụ đã hoàn thành: 1.0 điểm 

- Từ 90% -dưới 95% nhiệm vụ đã hoàn thành: 0.5 điểm 

- Dưới 90% nhiệm vụ hoàn thành: 0 điểm 

Kế hoạch (chương trình) công tác năm của 

huyện, thành phố; các báo cáo, văn bản của 

huyện/thành phố thể hiện kết quả thực hiện 

kế hoạch (chương trình) công tác.  

Kết quả theo dõi của các cơ quan có liên 

quan. 

II Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL 

2.1 Theo dõi thi hành pháp luật (TDTHPL) 

2.1.1.  
Kế hoạch theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật 

- Ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của UBND 

cấp huyện đảm bảo nội dung và thời gian quy định: 0,5 

điểm. 

- Ban hành không đảm bảo nội dung, thời gian quy định nêu trên 

hoặc không ban hành kế hoạch: 0 điểm 

- Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của 

UBND cấp huyện 
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2.1.2.  
Thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật 

- Hoàn thành 100% kế hoạch: 1.0 điểm. 

- Hoàn thành từ 70% đến dưới 100% kế hoạch thì tính theo 

công thức                                              

 [ Tỷ lệ % hoàn thành x 1,00 ] 

  100% 

- Hoàn thành dưới 70% kế hoạch: 0 điểm 

Báo cáo kết quả theo dõi THPL năm 2020 

của UBND cấp huyện gửi về Sở Tư pháp 

2.1.3.  

Xử lý kết quả theo dõi thi hành 

pháp luật 

 

- Xử lý hoặc kiến nghị xử lý 100% vấn đề phát hiện qua 

theo dõi thi hành pháp luật: 1.0 điểm. 

- Từ 70% đến  dưới 100% số vấn đề phát hiện được xử lý 

hoặc kiến nghị xử lý thì tính theo công thức 

[ Tỷ lệ % hoàn thành x 1,00 ] 

                  100% 

- Dưới 70% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị 

xử lý: 0 điểm. 

- Báo cáo kết quả theo dõi THPL 

- Văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết 

quả theo dõi THPL theo thẩm quyền 

2.1.4.  
Báo cáo kết quả theo dõi thi hành 

pháp luật 

- Đúng nội dung theo quy định của Nghị định 59/2012/NĐ-

CP và trước ngày 02/12/2020: 0,5 điểm 

- Không đúng nội dung hoặc không đảm bảo thời hạn nêu 

trên: 0 điểm 

Báo cáo kết quả theo dõi THPL gửi về Sở 

Tư pháp 

2.2 Thực hiện việc rà soát văn bản QPPL 

2.2.1.  

Thực hiện việc rà soát văn bản 

QPPL do địa phương ban hành 

 

- Rà soát đầy đủ, kịp thời ngay khi có căn cứ rà soát: 0.5 điểm. 

- Thực hiện rà soát đầy đủ nhưng chưa kịp thời hoặc thực 

hiện rà soát kịp thời nhưng chưa đầy đủ so với yêu cầu 

ngay khi có căn cứ rà soát: 0,25 điểm. 

- Rà soát không kịp thời và không đầy đủ ngay khi có căn 

- Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản của 

huyện, thành phố 

- Báo cáo kiểm tra, rà soát văn bản QPPL 

của huyện, thành phố 

- Quyết định công bố danh mục văn bản 
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cứ rà soát: 0 điểm. hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một 

phần của huyện, thành phố 

2.2.2.  Xử lý kết quả rà soát 

- Hoàn thành từ 70% đến 100% số văn bản đã được xử lý 

hoặc kiến nghị xử lý  thì điểm tính theo công thức:  

[Tỷ lệ % VB đã xử lý x 1,00 ] 

                     100% 

- Dưới 70% số văn bản đã xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0 điểm 

- Văn bản kiến nghị xử lý hoặc các văn bản 

xử lý văn bản QPPL sau rà soát(các văn 

bản được ban hành để thay thế, bãi bỏ…); 

- Các tài liệu kiểm chứng khác (nếu có) 

2.2.3.  Báo cáo kết quả rà soát 

- Báo cáo kết quả rà soát đầy đủ và đúng thời hạn gửi Sở 

Tư pháp theo quy định: 0,5 điểm  

- Báo cáo kết quả rà soát đúng thời hạn nhưng chưa đầy đủ so 

với yêu cầu hoặc báo cáo kết quả rà soát đầy đủ nhưng không 

đúng thời hạn gửi về Sở Tư pháp: 0,25 điểm. 

- Báo cáo không đúng thời hạn hoặc không có cáo báo kết 

quả rà soát: 0 điểm. 

Báo cáo kết quả rà soát văn bản QPPL của 

huyện, thành phố 

2.3 Kiểm tra văn bản QPPL tại đơn vị 

2.3.1.  
Ban hành kế hoạch kiểm tra việc 

thực hiện văn bản QPPL 

- Ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn 

bản bản trong quý I năm đánh giá: 0,5 điểm  

- Ban hành sau quý I năm năm đánh giá: 0 điểm  

Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 

văn bản QPPL của UBND cấp huyện 

2.3.2.  
Mức độ hoàn thành kế hoạch 

kiểm tra 

- Thực hiện từ 50% trở lên thì tính theo công thức:  

 Tỷ lệ % hoàn thành x 1,00] 

                   100% 

- Dưới 50%: 0 điểm. 

Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát hệ thống 

hóa văn bản QPPL của UBND cấp huyện 

2.3.3.  
Xử lý, giải quyết các vấn đề phát 

hiện qua kiểm tra 

- Từ 70% -100% số vấn đề đã xử lý/kiến nghị xử lý thì 

điểm đánh giá được tính theo công thức  

Các văn bản được ban hành để thay thế, 

bãi bỏ…; Các công văn kiến nghị xử lý, 
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  [(Tỷ lệ số vấn đề đã xử lý hoặc kiến nghị xử lý) x 1.00]     

                                            100%   

- Dưới 70% số vấn đề đã xử lý/kiến nghị xử lý: 0 điểm 

chỉ đạo xử lý…. 

3 CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG 

3.1.  Kiểm soát thủ tục hành chính 

3.1.1.  
Thực hiện quy định về ban hành 

TTHC theo thẩm quyền 

- Không ban hành văn bản QPPL có quy định TTHC trái 

thẩm quyền: 1.0 điểm 

- Tham mưu văn bản QPPL có quy định TTHC trái thẩm 

quyền: 0 điểm 

- Danh mục văn bản QPPL do đơn vị ban  

hành trong năm xác định chỉ số CCHC 

- Kết quả theo dõi, tổng hợp của Văn 

phòng UBND tỉnh 

3.1.2.  
Xử lý các vấn đề phát hiện qua 

rà soát TTHC 

Từ 75% đến 100% các vấn đề phát hiện qua rà soát được 

xử lý thì tính theo công thức 

[Tỷ lệ % các vấn đề được xử lý x 1,0] 

100% 

Thực hiện dưới 75%: 0 

- Báo cáo kết quả thực hiện KSTT;  

- Báo cáo kết quả rà soát, dự thảo Quyết 

định thông qua phương án đơn giản hóa 

TTHC và các biểu đánh giá tác động quy 

định, TTHC trước và sau đơn giản hóa. 

3.2.  
Công bố, công khai TTHC và 

kết quả giải quyết hồ sơ 

 - Cập nhật kịp thời, công khai 100% TTHC tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả: 0,5 điểm 

- 100% số TTHC được công khai đầy đủ trên trang 

thông tin điện tử của đơn vị: 0,5 điểm 

 

- Trang TTĐT của đơn vị (hoặc thực hiện 

tích hợp, kết nối với Cổng DVC – Hệ 

thống thông tin MCĐT tỉnh). 

- Báo cáo của đơn vị và Kết quả kiểm 

tra của Văn phòng UBND tỉnh  

3.3.  Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

3.3.1.  

Tỷ lệ TTHC thực hiện theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông 

so với tổng số TTHC đã được 

công bố (trừ một số TTHC 

- Từ 70% đến 100% TTHC được thực hiện theo cơ chế 

một cửa thì được tính theo công thức:  

    [ Tỷ lệ % TTHC x 1,00 ]                 

                100% 

- Danh mục TTHC thực hiện và không thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

- Kết quả theo dõi, tổng hợp của Văn 

phòng UBND tỉnh trên cơ sở Quyết định 
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không thực hiện tại BPMC theo 

Nghị định 61/2018/NĐ-CP và 

theo quyết định công bố của 

UBND tỉnh) 

- Dưới 70% TTHC: 0  công bố Danh mục TTHC không thực 

hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên 

thông của Chủ tịch UBND tỉnh. 

3.3.2.  

Số TTHC hoặc nhóm TTHC 

được giải quyết theo hình thức 

liên thông (cùng cấp và các cấp) 

- Từ 10 TTHC hoặc nhóm TTHC liên thông cùng cấp trở 

lên: 0.5 điểm 

- Từ 05 TTHC hoặc nhóm TTHC liên thông các cấp trở 

lên: 0.5 điểm 

- Danh mục TTHC hoặc nhóm TTHC 

được giải quyết theo hình thức liên thông 

(cùng cấp và các cấp)  

3.3.3  
Kết quả giải quyết TTHC của 

UBND cấp huyện 

Từ 30% trở lên số hồ sơ TTHC trong năm được giải quyết 

sớm hạn: 0,5 điểm 

Từ 97 % - 100% số hồ sơ TTHC trong năm được giải quyết 

đúng hạn thì điểm đánh giá được tính theo công thức: 

[Tỷ lệ % hồ sơ đúng hạn x 2,0] 

100% 

Dưới 97% số hồ sơ TTHC trong năm được giải quyết 

đúng hạn: 0 điểm 

- Báo cáo kiểm soát TTHC năm.  

- Kết quả theo dõi của phòng Kiểm soát 

TTHC-VP UBND tỉnh 

- Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả giải 

quyết TTHC của đơn vị. 

3.3.4  
Kết quả giải quyết TTHC của 

UBND cấp huyện 

- Từ 97 % - 100% số hồ sơ TTHC trong năm được giải 

quyết đúng và sớm hạn thì điểm đánh giá được tính theo 

công thức   

 [Tỷ lệ % hồ sơ đúng hạn x1,50 ]  

                    100% 

- Dưới 97% số hồ sơ TTHC trong năm được giải quyết 

quá hạn: 0 điểm. 

- Báo cáo kiểm soát TTHC năm.  

- Kết quả theo dõi của phòng Kiểm soát 

TTHC-VP UBND tỉnh 

 

3.3.5.  

Thực hiện việc xin lỗi người 

dân, tổ chức khi để xảy ra trễ 

hẹn trong giải quyết hồ sơ 

TTHC 

- Thực hiện đầy đủ, đúng quy định: 1.0 điểm 

- Thực hiện không đầy đủ hoặc không đúng quy định: 0 

điểm 

- Báo cáo kiểm soát TTHC năm. 

- Kết quả theo dõi của phòng Kiểm soát 

TTHC-VP UBND tỉnh 

- Văn bản xin lỗi hoặc tài liệu khác (nếu có) 

3.3.6.  Thực hiện cập nhật hồ sơ tiếp Đầy đủ, đúng quy định: 1.0 điểm - Báo cáo kiểm soát TTHC năm. 
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nhận, giải quyết trên phần mềm Không đầy đủ hoặc không đúng quy định: 0 - Kết quả theo dõi của phòng Kiểm soát 

TTHC-VP UBND tỉnh 

3.3.7.  

Chất lượng hướng dẫn tổ chức, 

người dân và doanh nghiệp thực 

hiện thủ tục hành chính 

Không có hồ sơ TTHC phải hoàn thiện: 1.0 điểm 

Có hồ sơ TTHC phải hoàn thiện lại 01 lần: 0.5 điểm 

Có hồ sơ TTHC phải hoàn thiện lại trên 01 lần: 0 điểm 

- Báo cáo kiểm soát TTHC năm. 

- Kết quả theo dõi của phòng Kiểm soát 

TTHC-VP UBND tỉnh 

 

3.4 
Đánh giá chất lượng giải quyết 

TTHC 

- Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng đảm bảo đúng quy 

định, trình tự (về thời hạn giải quyết, thái độ hướng dẫn công dân 

thực hiện TTHC, số lần phải liên hệ để hoàn thiện hồ sơ, tỷ lệ hồ 

sơ TTHC giải quyết tại chỗ, không tự ý thêm hồ sơ , giấy tờ ngoài 

quy định…): 1,5 điểm 

- Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thẩm quyền giải 

quyết của đơn vị chưa đảm bảo theo quy định: 0 điểm 

- Kết quả đánh giá, theo dõi của Văn 

phòng UBND tỉnh theo quy định tại 

Chương III Thông tư số 01/2018/TT-

VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 

Chính phủ. 

3.5.  Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân 

3.5.1.  

Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận 

PAKN của cá nhân, tổ chức đối 

với TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết  

- Thực hiện đúng quy định: 0.5 điểm 

- Không thực hiện đúng quy định: 0 điểm 

- Các văn bản thực hiện việc tiếp nhận, 

xử lý PAKN của đơn vị. 

- Theo kết quả đánh giá, theo dõi của Văn 

phòng UBND tỉnh 

3.5.2.  

Xử lý, trả lời và công khai kết 

quả xử lý PAKN của cá nhân, tổ 

chức đối với TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của đơn vị 

- 100% số PAKN được tiếp nhận, xử lý, trả lời và công 

khai kết quả xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đúng quy trình và 

tiến độ thời gian: 0,5 điểm 

- Từ 90%-100% số PAKN được tiếp nhận, xử lý, trả lời 

và công khai kết quả xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức 

đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đúng quy 

trình và tiến độ thời gian: 0,25 điểm 

- Dưới 90% số PAKN được tiếp nhận, xử lý, trả lời và 

công khai kết quả xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối 

với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đúng quy trình và 

tiến độ thời gian: 0 điểm 

- Báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý PAKN 

của đơn vị 

- Tài liệu kiểm chứng khác (nếu có) 
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3.6.  

Thực hiện chế độ báo cáo về 

hoạt động kiểm soát TTHC và 

thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông 

- Đảm bảo nội dung và thời gian gửi theo quy định: 0.5 điểm 

- Không đảm bảo nội dung và thời gian quy định: 0 điểm 

- Báo cáo kiểm soát TTHC  

- Kết quả theo dõi của phòng KSTTHC- 

Văn phòng UBND tỉnh 

4 CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH 

4.1 Thực hiện quy định về tổ chức bộ máy 

4.1.1 

Tham mưu sắp xếp tổ chức bộ 

máy thuộc UBND huyện theo kế 

hoạch của UBND tỉnh hoặc các 

quy định của bộ, ngành, trung 

ương  

UBND các huyện, thành phố thường xuyên rà soát, sắp xếp 

tinh gọn tổ chức bộ máy. Thời hạn hoàn thiện văn bản đề 

nghị cấp có thẩm quyền sắp xếp việc sắp xếp, kiện toàn tổ 

chức bộ máy của các đơn vị chậm nhất là 02 tháng kể từ 

ngày quy định mới của Trung ương về tổ chức bộ máy có 

hiệu lực thi hành hoặc văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh. 

- Nếu 100 % cơ quan, đơn vị sắp xếp tổ chức bộ máy đúng quy 

định và đảm bảo tinh gọn thì điểm đánh giá là 1.0 điểm; 

- Dưới 100% tổ chức, đơn vị sắp xếp tổ chức bộ máy 

không đúng quy định, tổ chức bộ máy chưa đảm bảo tinh 

gọn thì điểm đánh giá là 0 điểm. 

- Báo cáo CCHC năm của cơ quan, đơn vị 

- Báo cáo chuyên đề đánh giá về rà soát, 

kiện toàn tổ chức bộ máy. 

- Kết quả theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ  

4.1.2 

Kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban 

hành chức năng, nhiệm vụ của các 

phòng chuyên môn, đơn vị sự 

nghiệp cấp huyện theo quy định 

của chính phủ, bộ ngành trung 

ương và của tỉnh 

Kịp thời ban văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ 

quan, đơn vị thuộc UBND cấp huyện.  

+ Chủ động, kịp thời tham mưu xây dựng văn bản quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của cơ quan, đơn vị (trong 

thời gian 02 tháng kể từ ngày có văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung 

hoặc ban hành mới): 0,5 điểm 

 + Tham mưu xây dựng văn bản quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chưa 

chủ động, kịp thời (Trong thời gian hơn 02 tháng trở đi kể 

- Báo cáo CCHC hằng năm của cơ quan. 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị và 

các văn bản khác của cơ quan, đơn vị thể 

hiện việc tuân thủ các quy định của Chính 

phủ, của bộ, của tỉnh về việc ban hành 

chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 
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từ ngày có văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành 

mới): 0 điểm  

4.1.3 

Thực hiện quy định về cơ cấu số 

lượng và bố trí lãnh đạo trưởng 

phòng, phó trưởng phòng và 

tương đương đảm bảo quy định 

 Bố trí theo quy định của trung ương, số lượng cấp phó của 

người đứng đầu các phòng thuộc UBND cấp huyện không 

quá 03 người. 

- Nếu 100% số phòng thuộc UBND cấp huyện có số lượng 

cấp phó đáp ứng yêu cầu trên thì điểm đánh giá 01 điểm; 

thực hiện không đúng quy định: 0. 

- Báo cáo CCHC năm của cơ quan, đơn vị 

hoặc báo cáo thống kê về số lượng cấp phó 

của các cơ quan, đơn vị; 

- Kết quả theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ  

4.2 Thực hiện quy định về sử dụng biên chế được cấp có thẩm quyền giao 

4.2.1 
Thực hiện quy định về sử dụng 

biên chế hành chính 

- Nếu số lượng biên chế hành chính của đơn vị đang sử 

dụng không vượt quá so với tổng số biên chế hành chính 

được giao thì điểm đánh giá là 0.5 điểm;  

- Sử dụng vượt quá so với tổng số biên chế hành chính 

được giao thì điểm đánh giá là 0 điểm  

- Báo cáo CCHC năm của cơ quan hoặc 

báo cáo thống kê về tình hình, kết quả sử 

dụng biên chế trong năm đánh giá; 

- Kết quả theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ  

4.2.2 

Thực hiện quy định về sử dụng số 

lượng người làm việc hưởng 

lương từ ngân sách nhà nước 

trong các đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc huyện 

Thống kê tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp 

công lập (tính cả đơn vị sự nghiệp hưởng lương từ ngân 

sách nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi 

thường xuyên, đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên 

và chi đầu tư). 

- Nếu tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công 

lập của cơ quan không vượt quá tổng số lượng người làm 

việc được giao thì điểm đánh giá là 0.5 điểm; nếu sử dụng 

vượt quá so với tổng số người làm việc được giao thì điểm 

đánh giá là 0 điểm 

- Báo cáo CCHC năm của cơ quan hoặc 

báo cáo thống kê về tình hình, kết quả sử 

dụng biên chế trong năm đánh giá; 

- Kết quả theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ  

4.2.3 
Tỷ lệ giảm biên chế hành chính so 

với năm 2015 
Thống kê tổng số biên chế hành chính, sự nghiệp của cơ 

quan được giao trong năm 2015. Thống kê tổng số biên chế 

- Báo cáo CCHC năm của cơ quan hoặc 

báo cáo thống kê về tình hình, kết quả sử 
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hành chính, sự nghiệp thực tế của cơ quan trong năm đánh 

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

nghiệp thực tế của tỉnh trong năm đánh giá so với tổng số 

biên chế hành chính của tỉnh được giao trong năm 2015: 

Tỷ lệ biên chế hành chính giảm từ 10% trở lên so với năm 

2015: 0.5 điểm 

- Dưới 10% thì điểm đánh giá được tính theo công thức: 

(Tỷ lệ % giảm biên chế x 0.5) 

                   10%. 

Tỷ lệ biên chế sự nghiệp giảm từ 10% trở lên so với năm 

2015: 0.5 điểm 

- Dưới 10% thì điểm đánh giá được tính theo công thức: 

(Tỷ lệ % giảm biên chế x 0.5) 

                   10%. 

Ví dụ: Cơ quan A năm 2015 có tổng biên chế hành chính 

giao là 87 người, năm 2019 giao là 81 người, giảm 06 

người (87 - 81). Như vậy, tính đến năm 2020, tỷ lệ giảm 

biên chế hành chính của cơ quan A so với năm 2015 là: 

(6/87) * 100% = 6,89% (<10%). Đối chiếu với thang điểm 

đánh giá thì điểm đạt được của cơ quan A đối với TCTP 

này trong năm 2019 là: [(6,89% x 0.5)/(10%)] = 0.35 điểm. 

dụng biên chế trong năm đánh giá; 

- Kết quả theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ 

4.3 

Thực hiện các quy định về phân 

cấp quản lý nhà nước do Trung 

ương, UBND tỉnh ban hành 

Thực hiện các nhiệm vụ về phân cấp quản lý nhà nước theo 

đúng quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 

21/3/2016 của Chính phủ và các quy định khác của Chính 

phủ, các bộ, ngành về phân cấp quản lý nhà nước. 

- Báo cáo thực hiện phân cấp 

- Kết quả theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ 

và các cơ quan có thẩm quyền 
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- Nếu thực hiện đầy đủ, đúng quy định thì điểm đánh giá là 0,5 điểm;  

- Không thực hiện đầy đủ hoặc không thực hiện đúng quy 

định thì điểm đánh giá là 0. 

4.4. 

Thực hiện kiểm tra, đánh giá 

định kỳ đối với các nhiệm vụ 

quản lý nhà nước đã phân cấp 

cho cấp xã 

Thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ hàng năm 

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

cấp xã theo quy định 

- Nếu có thực hiện theo quy định thì điểm đánh giá là 0,5 điểm  

- Không thực hiện theo quy định thì điểm đánh giá là 0. 

- Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá về tình 

hình thực hiện phân cấp quản lý nhà nước; 

- Kết quả theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ 

và các cơ quan có thẩm quyền 

4.5 

Thực hiện chế độ báo cáo định 

kỳ, đột xuất về biên chế, tổ chức 

bộ máy, phân cấp quản lý theo 

quy định 

Trong năm đánh giá thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo 

định kỳ, đột xuất về biên chế, tổ chức bộ máy, phân cấp 

quản lý theo yêu cầu của Sở Nội vụ 

- Nếu thực hiện đầy đủ các báo cáo theo yêu cầu đáp ứng 

được cả về nội dung và thời gian quy định thì điểm đánh 

giá là 0,5 điểm 

- Thực hiện không đầy đủ, không kịp thời thì điểm đánh 

giá là 0 điểm 

- Báo cáo biên chế, tổ chức bộ máy, phân 

cấp quản lý trong năm đánh giá 

- Kết quả theo dõi của Sở Nội vụ 

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 

5.1.1 

Tỷ lệ công chức được bố trí theo 

đúng vị trí việc làm được phê 

duyệt 

 Các cơ quan phải bố trí công chức theo vị trí việc làm và 

tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với bản mô tả công 

việc, khung năng lực của từng vị trí; kịp thời tham mưu sửa 

đổi bổ sung bản mô tả công việc và khung năng lực cho 

từng vị trí việc làm. Tính tỷ lệ % số công chức thực hiện 

đúng quy định trên so với tổng số công chức. Nếu tỷ lệ này 

đạt: 

- Báo cáo CCHC năm của cơ quan hoặc 

Báo cáo rà soát vị trí việc làm  

- Gửi văn bản trình phê duyệt hoặc sửa đổi 

bổ sung Bản mô tả công việc, Khung năng 

lực của cơ quan (nếu có) 

- Kết quả theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ  
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+ 100% công chức được bố trí theo đúng vị trí việc làm 

được phê duyệt: 1.0 điểm  

+ Từ 60% đến dưới 100% công chức được bố trí theo vị trí 

việc làm được phê duyệt thì tính theo công thức  

 (Tỷ lệ % công chức được bố trí theo VTVL x 1.00) 

                              100% 

+ Dưới 60% công chức được bố trí theo vị trí việc làm 

được phê duyệt: 0 điểm 

5.1.2 

Tỷ lệ viên chức được bố trí theo 

đúng vị trí việc làm được phê 

duyệt 

Các cơ quan phải thực hiện đúng các quy định sau: 

+ Phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực cho 

từng vị trí việc làm theo danh mục đã được phê duyệt. 

+ Bố trí viên chức đúng theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp tương ứng với từng vị trí. 

- Tính tỷ lệ % số viên chức thực hiện đúng các quy định 

trên so với tổng số viên chức. Nếu tỷ lệ này đạt: 

+ 100% viên chức được bố trí theo đúng vị trí việc làm 

được phê duyệt: 0.5 điểm. 

+ Từ 60% đến dưới 100% viên chức được bố trí theo vị trí 

việc làm được phê duyệt thì tính theo công thức  

(Tỷ lệ % viên chức được bố trí theo VTVL x 0.5) 

                                             100%. 

+ Dưới 60% viên chức được bố trí theo vị trí việc làm được 

phê duyệt: 0. 

- Báo cáo CCHC năm của cơ quan hoặc 

Báo cáo rà soát vị trí việc làm  

- Gửi đại diện Bản mô tả công việc, Khung 

năng lực của ít nhất 05 vị trí việc làm khác 

nhau (Sở Nội vụ có thể yêu cầu gửi thêm 

khi cần thiết); 

- Kết quả theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ  

5.2 

Thực hiện quy định về bổ nhiệm 

vị trí lãnh đạo tại các cơ quan 

hành chính 

Việc bổ nhiệm phải tuân thủ đúng quy trình, tiêu chuẩn 

bằng cấp và chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tại Luật 

Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Báo cáo đánh giá kết quả việc bổ nhiệm 

các vị trí lãnh đạo, quản lý trong năm; 

- Thống kê danh sách lãnh đạo cấp phòng 
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Thống kê danh sách lãnh đạo cấp phòng thuộc UBND 

huyện được bổ nhiệm trong năm. 

- Nếu 100% số lãnh đạo cấp phòng thuộc UBND huyện 

được bổ nhiệm đúng quy định thì được 1.0 điểm; 

- Không đúng quy định thì được 0 điểm. 

Trường hợp được bổ nhiệm từ những năm trước nhưng có 

phát hiện sai phạm trong năm đánh giá thì điểm đánh giá là 

0 điểm tương ứng với thang điểm đánh giá đó. 

thuộc UBND cấp huyện và tương đương 

được bổ nhiệm trong năm (Họ tên; ngày 

tháng năm sinh; trình độ chuyên môn, 

chuyên ngành đào tạo; lý luận chính trị; 

QLNN; tin học; ngoại ngữ; bồi dưỡng 

năng lực, kỹ năng lãnh đạo; chức vụ được 

bổ nhiệm). 

- Kết quả theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ  

5.3 Đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm 

5.3.1 

Thực hiện quy định về đánh giá, 

phân loại công chức, viên chức 

hàng năm 

Thực hiện đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo 

đúng quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Nội vụ và 

quy định của tỉnh. 

- Nếu thực hiện đúng quy định thì điểm đánh giá là 0,5 điểm 

- Không thực hiện đúng quy định thì điểm đánh giá là 0 điểm 

- Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại công 

chức, viên chức của tỉnh; 

- Kết quả theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ  

5.3.2 

Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành 

chính của cán bộ, công chức, viên 

chức 

 - Trong năm không có lãnh đạo cấp huyện, lãnh đạo các 

phòng chuyên môn cấp huyện và tương đương bị kỷ luật từ 

khiển trách trở lên: 0.5  

-  Trong năm không có công chức, viên chức không giữ 

chức vụ lãnh đạo bị bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên: 

0.5 điểm 

- Báo cáo CCHC năm của cơ quan hoặc 

báo cáo về tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ 

cương hành chính của cán bộ, công chức, 

viên chức trong năm.  

- Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại công 

chức, viên chức của huyện, thành phố. 

-  Thống kê tổng số cán bộ, công chức, 

viên chức bị kỷ luật trong năm, nêu rõ hình 

thức kỷ luật đối với từng cán bộ, công 

chức, viên chức. 

- Kết quả theo dõi, kiểm tra của Sở Nội vụ  
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5.4 Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

5.4.1 

Mức độ thực hiện các nhiệm vụ 

được giao trong kế hoạch đào tạo, 

bồi dưỡng của UBND tỉnh 

 Tính tỷ lệ % số nhiệm vụ hoặc sản phẩm đã hoàn thành so 

với tổng số nhiệm vụ hoặc sản phẩm trong kế hoạch. Nếu 

tỷ lệ này đạt: 

- Từ 85% - 100% thì điểm đánh giá được tính theo công thức  

  [Tỷ lệ %  hoàn thành x 0.5] 

                         100% 

- Dưới 85% thì điểm đánh giá là 0. 

Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng công 

chức, viên chức của đơn vị 

Kết quả theo dõi của Sở Nội vụ 

5.4.2 
Báo cáo kết quả đào tạo, bồi 

dưỡng 

UBND cấp huyện báo cáo phải đáp ứng đầy đủ nội dung và 

gửi đúng thời gian theo quy định của Chính phủ, của Bộ 

Nội vụ và văn bản hướng dẫn của tỉnh (theo văn bản đề 

nghị báo cáo hằng năm). 

- Báo cáo thực hiện đúng quy định về nội dung và thời gian 

gửi như quy định thì điểm đánh giá là 0,5 điểm. 

-  Nếu báo cáo không đáp ứng đủ một trong các yêu cầu về 

nội dung, thời gian thì điểm đánh giá là 0 điểm. 

Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng công 

chức, viên chức của đơn vị 

Kết quả theo dõi của Sở Nội vụ 

5.5 Cán bộ, công chức cấp xã 

Tính tỷ lệ % giữa số cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn về 

chuyên môn nghiệp vụ so với tổng số cán bộ, công chức cấp xã 

thuộc UBND cấp huyện. Nếu tỷ lệ này đạt: 

-  100% số cán bộ cấp xã đạt chuẩn: 0,25 điểm 

-  100% số công chức cấp xã đạt chuẩn: 0,25 điểm 

- Báo cáo cải cách hành chính năm 

- Báo cáo số lượng cán bộ, công chức cấp 

xã năm  

- Kết quả theo dõi của Sở Nội vụ 

6 CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 

6.1 Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 

6.1.1 
Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về sử dụng kinh phí 

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng 

kinh phí quản lý hành chính theo đúng quy định tại Nghị 

 -  Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ 

tại các cơ quan hành chính nhà nước  
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quản lý hành chính  định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-

CP 

 - Không có sai phạm về sử dụng kinh phí quản lý hành 

chính được phát hiện trong năm đánh giá: 01 điểm  

 - Có sai phạm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 

được phát hiện trong năm đánh giá: 0 điểm 

- Quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về tài chính 

 - Bảng tổng hợp báo cáo các đơn vị trên địa 

bàn thực hiện tự chủ, ( ghi cụ thể đơn vị dự toán 

và các đơn vị trực thuộc, số báo cáo, ngày 

tháng, biên chế,  …) 

-  Kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán 

của các cơ quan chức năng ( nếu có) 

6.1.2 

Thực hiện công khai ngân sách, 

công khai tài sản tại cơ quan, đơn 

vị hành chính  

Thực hiện công khai ngân sách (công khai dự toán, công 

khai quyết toán) theo Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 

30/12/2016 của Bộ Tài chính;  Công văn số 1375/UBND-

TH ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh  

 - 100% số cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định, đảm 

bảo tiến độ, thời gian: 0,5 điểm 

- Dưới 100% số cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định, 

đảm bảo tiến độ, thời gian: 0 điểm 

  - Quyết định công khai dự toán, Quyết 

định công khai quyết toán theo quy đinh 

- Bảng tổng hợp báo cáo công khai của các 

đơn vị dự toán (ghi cụ thể số báo cáo, từng 

loại, cụ thể đơn vị cấp trên và đơn vị trực 

thuộc  ) 

6.1.3 

Xây dựng phương án chi trả thu 

nhập tăng thêm cho công chức, 

viên chức và người lao động  

- Có xây dựng phương án: 0,5 điểm 

- Không xây dựng phương án: 0 điểm 

 - Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị 

- Phương án chi trả thu nhập tăng thêm  

- Bảng tổng hợp quy chế chi tiêu nội bộ, 

phương án của các đơn vị dự toán ( tổng 

hợp ghi rõ cụ thể đơn vị cấp trên và đơn vị 

trực thuộc) 

6.2.  Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập 

6.2.1 

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về sử dụng kinh phí 

tại các đơn vị sự nghiệp công lập 

 Thực hiện cơ chế tự chủ, của đơn vị sự nghiệp công lập 

quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP; Nghị định số 

141/2016/NĐ-CP; 

- Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ 

tại các đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu 
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- Không có sai phạm về sử dụng kinh phí được phát hiện 

trong năm: 1 điểm 

- Có sai phạm về sử dụng kinh phí được phát hiện trong 

năm: 0 điểm 

trách nhiệm về tài chính 

- Kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán 

của các cơ 

quan chức năng ( nếu có 

6.2.2 

Thực hiện công khai dự toán, 

công khai quyết toán, công khai 

mua sắm; công khai sử dụng tài 

sản công  

Thực hiện công khai chế quản lý, sử dụng tài sản công theo 

quy định Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 

16/11/2018 của UBND tỉnh; Thực hiện công khai ngân 

sách ( công khai dự toán, công khai quyết toán) theo Thông 

tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính; 

Công văn số 1375/UBND-TH ngày 25/7/2017 của UBND 

tỉnh về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định 

của Luật NSNN năm 2015. 

- 100% số cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định, đảm 

bảo tiến độ, thời gian: 0,5 điểm 

- Dưới 100% số cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định, 

đảm bảo tiến độ, thời gian: 0 điểm 

 - Quyết định công khai dự toán, Quyết 

định công khai quyết toán theo quy đinh, 

công khai mua sắm, công khai sử dụng tài 

sản công 

 - Tổng hợp và báo cáo tình hình công khai 

ngân sách của các đơn vị trực thuộc 

 - Bảng tổng hợp quyết định công khai dự 

toán, quyết định công khai quyết toán, 

công khai mua sắm, công khai sử dụng tài 

sản công  của các đơn vị dự toán ( tổng 

hợp ghi rõ cụ thể đơn vị cấp trên và đơn vị 

trực thuộc; quyết định từng loại, báo cáo 

tình hình công khai ngân sách; số quyết 

định, số báo cáo...) 

6.3 

Thực hiện chế độ báo cáo kết 

quả tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

với cơ quan quản lý cấp trên 

theo quy định 

Thực hiện chế độ báo cáo kết quả cơ chế tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính theo 

đúng quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị 

định số 117/2013/NĐ-CP; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP; 

Nghị định số 141/2016/NĐ-CP 

* Đối với cơ quan quản lý hành chính báo cáo lập phải theo 

quy định tại Thông tư số 71/2014/TTLT_BTC-BNV  

* Đối với đơn vị sự nghiệp công lập báo cáo theo quy định: 

Sự nghiệp kinh tế theoThông tư số 145/2017/TTLT-BTC-

 - Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ 

tại các cơ quan hành chính nhà nước 

 - Quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về tài chính 

-  Bảng tổng hợp báo cáo các đơn vị sự 

nghiệp trên địa bàn thực hiện tự chủ ( ghi 

cụ thể đơn vị sự nghiệp và các đơn vị trực 

thuộc, số báo cáo, ngày tháng, biên chế,  

…) 
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BNV ngày 29/12/2017; Sự nghiệp còn lại theo Thông tư số 

71/2006/TT-BTC. 

- Đảm bảo số lượng báo cáo, nội dung và gửi đúng thời 

hạn: 0,5 điểm 

 - Không đầy đủ báo cáo, không đáp ứng nội dumg, không 

đúng thời hạn hoặc không gửi báo cáo: 0 điểm  

6.4  

Tổ chức thực hiện các kiến nghị 

sau thanh tra, kiểm tra, kiểm 

toán nhà nước về tài chính, 

ngân sách 

Thống kê tổng hợp các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà 

nước về tài chính, ngân sách của cơ quan có thẩm quyền chỉ ra 

sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Thống kê số kiến nghị đã được 

thực hiện xong. Nếu tỷ lệ % số kiến nghị đã thực hiện xong đạt: 

- 100% số kiến nghị được thực hiện: 1.0 điểm 

- Từ 80%-dưới 100% số kiến nghị được thực hiện: 0.5 điểm 

- Dưới 80% số kiến nghị được thực hiện: 0 điểm 

- Tổng hợp các kết luận thanh tra, kiểm tra, 

kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách 

của cơ quan có thẩm quyền 

- Báo cáo thực hiện kiến nghị sau thanh tra, 

kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính 

- Kết quả theo dõi đánh giá thực hiện các 

kết luận của Sở Tài chính 

VII Hiện đại hóa nền hành chính 

7.1.  Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) 

7.1.1.  
Xây dựng kế hoạch Ứng dụng 

CNTT 

- Ban hành Kế hoạch Ứng dụng CNTT đảm bảo nội dung 

và thời gian gửi theo hướng dẫn của Sở Thông tin và 

Truyền thông đạt 0.5 điểm. 

- Kế hoạch không đảm bảo nội dung theo hướng dẫn hoặc 

ban hành không kịp thời: 0 

Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin 

hàng năm. 

(Ví dụ: Kế hoạch UDCNTT năm 2021, ban 

hành Kế hoạch theo hướng dẫn tại Công 

văn số 1130/STTTT-BCVTCNTT ngày 

07/8/2020). 
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7.1.2.  
Mức độ hoàn thành kế hoạch Ứng 

dụng CNTT 

- Căn cứ vào các nội dung trong Kế hoạch của năm chấm 

điểm CCHC và Báo cáo thực hiện trong Kế hoạch năm 

tiếp theo. 

- Hoàn thành từ 80%-100% kế hoạch thì tính điểm theo 

công thức: 

  [ Tỷ lệ % hoàn thành x 1.00] 

                    100% 

- Hoàn thành dưới 80%: 0 điểm. 

Kế hoạch ƯDCNTT năm chấm điểm và 

Báo cáo UDCNTT trong kế hoạch năm 

tiếp theo. 

(Ví dụ: Chấm điểm mức độ hoàn thành 

UDCNTT 2020 dựa vào Kế hoạch 

UDCNTT 2020 và Báo cáo tình hình thực 

trạng UDNCTT năm 2020 trong Kế hoạch 

UDCNTT năm 2021). 

7.1.3 

Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa cơ quan 

hành chính nhà nước dưới dạng 

điện tử 

- Từ 90% số văn bản trở lên: 1.0 điểm 

- Từ 60% - dưới 90% số văn bản thì điểm đánh giá được 

tính theo công thức 

  [ Tỷ lệ % số văn bản x 1.00] 

                    90% 

- Từ 60% số văn bản trở xuống: 0 điểm 

- Các báo cáo về sử dụng hệ thống quản lý 

văn bản điều hành và văn bản điện tử. 

- Kiểm tra qua hệ thống phần mềm việc sử 

dụng thực tế của các đơn vị. 

7.1.4.  
Thực hiện chế độ báo cáo ứng dụng 

công nghệ thông tin 

- Các báo cáo Chính phủ điện tử (Quý I, II, III, IV) phải 

đáp ứng đầy đủ số lượng, nội dung và đảm bảo thời gian 

theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông thì 

điểm đánh giá là 0.5 điểm. 

- Không đầy đủ báo cáo, không đáp ứng nội dung, không 

đúng thời hạn hoặc không gửi báo cáo: 0 điểm 

Báo cáo Chính phủ điện tử Quý I, II, III, 

IV theo hướng dẫn của Sở Thông tin và 

Truyền thông. 

7.1.5 

Sử dụng hệ thống quản lý văn bản 

và điều hành, hộp thư công vụ tỉnh 

trong trao đổi, xử lý công vụ 

- 100% cán bộ, công chức sử dụng: 1.0 điểm 

- Từ 80% - dưới 100% cán bộ, công chức sử dụng: 0,5 điểm 

- Dưới 80%: 0 điểm 

- Các báo cáo về sử dụng hệ thống quản lý 

văn bản điều hành và văn bản điện tử. 

- Kiểm tra qua hệ thống phần mềm việc sử 
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dụng thực tế của các đơn vị. 

7.1.6.  
Sử dụng chữ ký số phát hành văn 

bản 

- 100% văn bản đi  được ký số: 1.0 điểm 

- Từ  80% - dưới 100% văn bản đi được ký số: 0,5 điểm 

- Dưới 80%: 0 điểm 

- Các báo cáo về sử dụng hệ thống quản lý 

văn bản điều hành và văn bản điện tử. 

- Kiểm tra qua hệ thống phần mềm việc sử 

dụng thực tế của các đơn vị. 

7.2.  Cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

7.2.1.  
Tỷ lệ TTHC cung cấp công trực 

tuyến mức độ 4 

Từ 30% trở lên số TTHC được cung cấp trực tuyến mức 

độ 4 : 0.5 

Dưới 30% số TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 4 

thì tính theo công thức 

[Tỷ lệ %  số hồ sơ được xử lý  x 0.5]                                                                                                                              

30% 

- Công văn đề xuất thực hiện DVC trực 

tuyến theo yêu cầu, chỉ đạo của UBND 

tỉnh. 

- Kết quả theo dõi của phòng KSTTHC- 

VP UBND tỉnh 

7.2.2.   

Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến 

mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ 

trong năm 

Từ 40% trở lên: 0.5 

Từ 10% đến dưới 40% TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 

3,4 có phát sinh hồ sơ trong năm thì tính theo công thức:                                 

[Tỷ lệ %  số hồ sơ phát sinh  x 0,5]                                                                  

40% 

Dưới 10% số TTHC có phát sinh hồ sơ trong năm: 0 

- Kết quả theo dõi của phòng KSTTHC- 

VP UBND tỉnh 

7.2.3.   
Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực 

tuyến mức độ 3,4 

Từ 20 % số hồ sơ TTHC trở lên: 1,00 

Từ 10% đến dưới 20% số hồ sơ TTHC được xử lý mức 

độ 3,4 thì tính theo công thức: 

[Tỷ lệ %  số hồ sơ được xử lý  x 1,00]                                                                     

20% 

Dưới 10%  số hồ sơ TTHC: 0 

- Kết quả theo dõi của phòng KSTTHC- 

VP UBND tỉnh 

7.3.  Cung cấp dịch vụ bưu chính công ích 

7.3.1.  Tỷ lệ TTHC đã triển khai dịch vụ - Từ 50% số TTHC trở lên có sinh hồ sơ: 0,5 điểm - Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện 
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Bưu chính công ích - Dưới 50% số TTHC có phát sinh hồ sơ: 0 điểm việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 

công ích của đơn vị theo nội dung Quyết 

định 50/2017/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu. 

- Báo cáo của Bưu điện tỉnh. 

7.3.2.  

Tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát 

sinh hồ sơ sử dụng dịch vụ Bưu 

chính công ích 

- Từ 50% số TTHC trở lên có sinh hồ sơ: 0,5 điểm 

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

0,25 điểm 

- Dưới 30% số TTHC có phát sinh hồ sơ: 0 điểm 

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện 

việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 

công ích của đơn vị theo nội dung Quyết 

định 50/2017/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu. 

- Báo cáo của Bưu điện tỉnh. 

7.3.3.  
Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận 

qua dịch vụ BCCI 

- Từ 10% số hồ sơ TTHC trở lên: 0,5 điểm 

- Dưới 10% số hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ 

BCCI thì được tính theo công thức: 

(Tỷ lệ % hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua BCCI x 0.50) 

10% 

 

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện 

việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 

công ích của đơn vị theo nội dung Quyết 

định 50/2017/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu. 

- Báo cáo của Bưu điện tỉnh. 

7.3.4.  
Tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC 

được trả qua dịch vụ BCCI 

- Từ 10% số TTHC trở lên được trả kết quả qua dịch vụ 

BCCI: 0,5 điểm. 

- Dưới 10% số hồ sơ TTHC được trả kết quả qua dịch 

vụ BCCI thì được tính theo công thức: 

(Tỷ lệ % hồ sơ TTHC được trả kết quả qua BCCI x 0.50) 

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện 

việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 

công ích của đơn vị theo nội dung Quyết 

định 50/2017/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 
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10% của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu. 

- Báo cáo của Bưu điện tỉnh. 

7.4.  Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001) theo quy định 

7.4.1  
Thực hiện triển khai, áp dụng theo 

đúng quy định hiện hành 

- Ban hành Quyết định áp dụng HTQLCL đúng quy định 

(ban hành kịp thời trong 3 tháng sau VB QPPL ban hành 

mới có hiệu lực thi hành, có danh mục các quy trình và quy 

trình kèm theo): 0,5 điểm 

- Không ban hành hoặc ban hành không đúng quy định nêu 

trên: 0 điểm 

- Ban hành Quyết định công bố HTQLCL đúng quy định 

(banh hành ngay sau khi khi có Quyết định ban hành áp 

dụng HTQLCL, có phụ lục bản công bố kèm theo đúng 

mẫu quy định tại Quyết định 19/2014/QĐ-TTg: 0,5 điểm 

- Không ban hành hoặc ban hành không đúng quy định nêu 

trên: 0 điểm 

- Thực hiện kiện toàn Ban Chỉ đạo khi có sự thay đổi: 0,5 điểm 

- Có sự thay đổi nhưng không thực hiện kiện toàn: 0 điểm  

- Các Quyết định ban hành của đơn vị 

(Quyết định ban hành áp dụng, Quyết định 

công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 

9001; Quyết định kiện toàn). 

- Kết quả theo dõi, kiểm tra thực tế về việc 

ban hành, gửi Quyết định khi ban hành của 

Sở KH&CN hoặc Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng. 

7.4.2  
Duy trì thực hiện, cải tiến các quy 

trình theo đúng quy định 

- Ban hành Kế hoạch duy trì, cải tiến của năm (Kế hoạch duy trì, 

cải tiến năm phải ban hành trong tháng 12 năm trước hoặc tháng 

01 của năm) thì điểm đánh giá: 0,25 điểm.  

- Ban hành Kế hoạch và xác định đầy đủ nội dung, thời 

thực hiện từng nội dung, người thực hiện và kết quả thực 

hiện thì điểm đánh giá: 0,25 điểm.  

- Kế hoạch ban hành sau tháng 01 của năm hoặc chèn số 

- Kế hoạch duy trì, cải tiến HTQLCL 

- Chính sách chất lượng 

- Mục tiêu chất lượng 

- Bộ hồ sơ đánh giá nội bộ 

- Bộ Hồ sơ xem xét của lãnh đạo về chất 

lượng 

- Danh mục tài liệu nội bộ, tài liệu bên 
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hoặc không ban hành: 0 điểm 

- Ban hành Chính sách chất lượng đúng quy định: 0,25 điểm 

- Ban hành Mục tiêu chất lượng của cơ quan, của các 

phòng ban đơn vị thuộc cơ quan (MTCL phải chi tiết, có số 

lượng và thời gian cụ thể): 0,25 điểm 

- Không ban hành hoặc ban hành không đúng quy định nêu 

trên: 0 điểm 

- Thực hiện đánh giá nội bộ (có chương trình, Kế hoạch, 

phiếu đánh giá của chuyên gia, phiếu báo cáo kết không 

phù hợp, báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá): 0,5 điểm 

- Không tổ chức đánh giá hoặc đánh giá không đúng quy 

định nêu trên: 0 điểm 

- Tổ chức họp xem xét của lãnh đạo về chất lượng (có Kế 

hoạch, biên bản họp, báo cáo kết quả họp): 0,5 điểm 

- Không tổ chức họp hoặc họp không đúng quy định nêu 

trên: 0 điểm 

ngoài 

- Kết quả theo dõi, kiểm tra thực tế của Sở 

Khoa học và Công nghệ. 

7.4.3  

Tỷ lệ các phòng ban, đơn vị trực 

thuộc thực hiện duy trì HTQLCL theo 

TCVN ISO 9001 đúng quy định 

- Từ 80% số đơn vị trở lên: 0,5 điểm 

- Từ 50 - dưới 80% số đơn vị: 0.25 điểm 

- Dưới 50% số đơn vị: 0 

- Báo cáo tình hình thực hiện việc xây 

dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến 

HTQLCL. 

- Kết quả theo dõi, kiểm tra thực tế của Sở 

Khoa học và Công nghệ. 

- Tài liệu chứng minh khác (nếu có). 

7.4.3  
Tỷ lệ đơn vị hành chính cấp xã 

công bố ISO 9001 theo quy định 

- Từ 80% số đơn vị trở lên: 0,5 điểm 

- Từ 50 - dưới 80% số đơn vị: 0.25 điểm 

- Báo cáo tình hình thực hiện việc xây 

dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến 

HTQLCL. 



STT Tên tiêu chí, tiêu chí thành phần Cách chấm điểm Tài liệu kiểm chứng 

- Dưới 50% số đơn vị: 0 - Kết quả theo dõi, kiểm tra thực tế của Sở 

Khoa học và Công nghệ. 

- Tài liệu chứng minh khác (nếu có). 

7.4.5  
Thực hiện chế độ báo cáo kết quả 

triển khai áp dụng ISO 

- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả triển khai áp dụng ISO 

đúng đủ nội dung theo đề cương tại Kế hoạch kiểm tra 

hàng năm của UBND tỉnh Lai Châu: 0,25 điểm 

- Thực hiện chế độ báo cáo không đúng theo đề cương : 0 điểm 

- Các đơn vị gửi báo cáo trước ngày 30/11: 0,25 điểm 

- Các đơn vị gửi báo cáo sau ngày 30/11 hoặc chèn số: 0 điểm 

- Báo cáo tình hình thực hiện việc xây 

dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến 

HTQLCL. 

- Kết quả theo dõi, kiểm tra thực tế của Sở 

Khoa học và Công nghệ về việc gửi Báo 

cáo theo quy định. 

7.4.6  
Bố trí kinh phí duy trì, cải tiến 

HTQLCL tại đơn vị 

- Bố trí kinh phí cho 100% số đơn vị áp dụng ISO trên địa 

bàn: 0,5 điểm 

- Từ 70% số đơn vị: 0.25 điểm 

- Không bố trí kinh phí: 0 điểm 

- Quyết định phân bổ kinh phí duy trì, cải 

tiến ISO cho đơn vị thực hiện trên địa bàn. 

- Kết quả theo dõi, kiểm tra thực tế của Sở 

Khoa học và Công nghệ. 
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