
Bảng 1 

YÊU CẦU TÀI LIỆU KIỂM CHỨNG BỘ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  

ÁP DỤNG ĐỐI VỚI KHỐI SỞ, BAN, NGÀNH NĂM 2021 

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

    

STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần  Tài liệu kiểm chứng Ghi chú 

I 
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

CCHC CỦA TỈNH 
  

  

1 
CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 
  

  

1.1 
Xây dựng và thực hiện Kế hoạch CCHC 

hàng năm 
  

  

1.1.1 Ban hành Kế hoạch CCHC 
Quyết định hoặc Kế hoạch CCHC 

năm 2021 

Yêu cầu về thời gian: trước ngày 

30/12/2020. Yêu cầu về nội dung: 

theo Công văn 14648/UBND-SNV 

ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh 

1.1.2 Mức độ hoàn thành Kế hoạch CCHC 

phụ lục chứng minh đã hoàn 

thành các nhiệm vụ đề ra trong kế 

hoạch. 

Ví dụ nếu nhiệm vụ trong kế hoạch 

là văn bản thì phải có số hiệu, ngày 

tháng năm và trích yếu cụ thể của 

văn bản (Đính kèm file chữ ký số 

văn bản nếu chưa gửi Idesk đến 

SNV) 

1.2 

Thực hiện báo cáo kết quả CCHC (Tất cả 

báo cáo CCHC đầy đủ số lượng, đảm bảo 

thời gian, các mục nội dung theo quy định của 

UBND tỉnh) 

Báo cáo quý, 6 tháng, năm về 

CCHC 

Yêu cầu về thời gian và nội dung 

theo Công văn 14648/UBND-SNV 

ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh. 

Riêng BC năm đề nghị gửi SNV 

qua hệ thống Idesk. 



1.3 

Thực hiện kiểm tra CCHC các đơn vị 

trực thuộc có thực hiện các nhiệm vụ về 

công tác cải cách hành chính hoặc các 

Phòng chuyên môn (kiểm tra đạt 30% trở 

lên; riêng ngành Y tế, Giáo dục tỷ lệ kiểm 

tra từ 15%) 

    

1.3.1 
Tỷ lệ cơ quan, đơn vị trực thuộc được kiểm 

tra trong năm 
Kế hoạch và biên bản kiểm tra   

1.3.2 
Tất cả các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đều 

được xử lý hoặc kiến nghị xử lý 

văn bản chỉ đạo và báo cáo khắc 

phục tồn tại của đơn vị được kiểm 

tra 

Trường hợp có vấn đề cần xử lý mà 

đơn vị không phát hiện, để cơ quan 

chuyên ngành phát hiện nhắc nhở 

sẽ không được điểm 

1.4 

Quán triệt, tuyên truyền công tác CCHC 

đến công chức, viên chức và tổ chức, cá 

nhân 

    

1.4.1 
Mức độ đa dạng hình thức tuyên truyền 

CCHC  
File hình ảnh, văn bản 

Trên 3 hình thức. Các hình thức 

được tính: website, băng rôn, paner, 

tờ rơi, phát thanh, truyền hình,… 

1.4.2 
Mức độ thực hiện kế hoạch tuyên truyền 

CCHC 

Kế hoạch tuyên truyền, báo cáo, 

Các văn bản, tài liệu, hình ảnh,... 

thể hiện việc hoàn thành các hoạt 

động đề ra 

Đối chiếu số lượng hoạt động/tổng 

hoạt động đề ra 

1.5 
Những giải pháp về chỉ đạo, điều hành của 

lãnh đạo đơn vị trong thực hiện CCHC 
    

1.5.1 

Thực hiện mệnh lệnh hành chính cấp trên 

(thể hiện qua phần mềm chỉ đạo điều hành 

và kết quả theo dõi, tổng hợp của Văn phòng 

UBND tỉnh) 

Báo cáo việc chấp hành mệnh 

lệnh hành chính cấp trên hàng 

tháng 

Sử dụng kết quả theo dõi, tổng hợp 

của Văn phòng UBND tỉnh đối 

chiếu với BC của đơn vị 

1.5.2 
Xử lý thông tin phản ánh trên Đường dây 

nóng của lãnh đạo tỉnh (thể hiện qua phần 
Báo cáo, văn bản giải trình nếu có 

Sử dụng kết quả theo dõi, tổng hợp 

của Văn phòng UBND tỉnh đối 

chiếu với BC của đơn vị 



mềm và kết quả theo dõi, tổng hợp của Văn 

phòng UBND tỉnh) 

1.5.3 

Thực hiện quy chế tiếp công dân, xử lý đơn 

thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống 

tham nhũng theo quy định. 

Báo cáo của đơn vị về việc thực 

hiện quy chế, các quy định về tiếp 

công dân, xử lý đơn thư, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo. 

Sử dụng kết quả theo dõi, tổng hợp 

của Thanh Tra tỉnh đối chiếu với 

BC của đơn vị 

1.5.4 

Có đưa nội dung cải cách hành chính để đánh 

giá, kiểm điểm trong các cuộc họp giao ban 

quý định kỳ và được thông báo kết luận chỉ 

đạo bằng văn bản 

Thông báo kết luận, biên bản cuộc 

họp định kỳ hàng quý 

Nội dung chỉ đạo phải rõ ràng, cụ 

thể, không được chung chung như: 

tiếp tục tham mưu thực hiện CCHC 

theo quy định 

1.6 
Triển khai một số chỉ đạo của UBND tỉnh 

về CCHC 
    

1.6.1 
Triển khai các văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh về CCHC 

Văn bản (kế hoạch, công văn, báo 

cáo, …) 

Nội dung chỉ đạo phải rõ ràng, cụ 

thể, chi tiết, không chung chung. 

Các văn bản: 13930/UBND-VP 

ngày 28/9/2021; 12127/UBND-VP 

ngày 07/9/2021; 10/CT-UBND 

ngày 18/9/2021; 511/TB-UBND 

ngày 05/7/2021; 92, 93/KH-UBND 

ngày 16/6/2021; 1829/QĐ-UBND 

ngày 06/7/2021;… 

1.6.2 
Tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm về kết quả 

chỉ số đã công bố: 

Văn bản (kế hoạch, công văn, báo 

cáo, …) 

Nội dung quán triệt phải chỉ rõ kết 

quả đơn vị đạt được, chưa đạt được 

và giải pháp duy trì, khắc phục. 

1.6.3 

Triển khai và thực hiện Chỉ thị số 10/CT-

UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh về 

việc nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành 

chính trên địa bàn tỉnh 

Văn bản (kế hoạch, công văn, báo 

cáo, …) 

Nội dung chỉ đạo phải rõ ràng, cụ 

thể, chi tiết, đầy đủ nội dung, 

không chung chung 

2 CẢI CÁCH THỂ CHẾ      



2.1 
Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản 

quy phạm pháp luật 
    

2.1.1 
Xây dựng văn bản QPPL được giao, quy định 

đảm bảo đúng tiến độ về thời gian  
Hồ sơ xây dựng VBQPPL   

2.1.2 

Thực hiện quy trình xây dựng văn bản QPPL 

đúng quy định của Luật ban hành văn bản 

QPPL 

Hồ sơ xây dựng VBQPPL   

2.2 Theo dõi thi hành pháp luật   * Kế hoạch được xem xét về thời 

gian ban hành, nội dung đảm bảo 

đầy đủ các hoạt động theo dõi quy 

định của NĐ 32/2020/NĐ-CP và 

NĐ số 59/2012/NĐ-CP; 

* Báo cáo  (thời hạn báo cáo theo 

hướng dẫn của Sở Tư pháp); nội 

dung báo cáo (đúng mẫu và đầy đủ 

thông tin theo quy định của Thông 

tư số 16/2018/TT-BTP); 

* Kiến nghị và xử lý kết quả theo 

dõi được thể hiện dưới các hình 

thức như: trong Báo cáo hàng năm, 

có văn bản kiến nghị riêng. 

2.2.1 
Mức độ hoàn thành kế hoạch theo dõi thi 

hành pháp luật  
Kế hoạch và báo cáo 

2.2.2 
Báo cáo và kiến nghị xử lý kết quả theo dõi 

thi hành pháp luật 
Báo cáo và văn bản xử lý 

2.3 
Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp 

luật 
    

2.3.1 

Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp 

luật thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý theo 

quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

ngày 14/5/2016 và Nghị định 154/2020/NĐ-

CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ (thể 

hiện bằng việc xây dựng và thực hiện kế 

hoạch) 

Kế hoạch, báo cáo, phiếu rà soát 

* Ban hành Kế hoạch rà soát văn 

bản quy phạm pháp luật năm đúng 

nội dung và đúng thời hạn 



2.3.2 

Có phát hiện và xử lý hoặc kiến nghị xử lý 

các vấn đề bất cập hoặc không còn phù hợp 

(nếu có) (thể hiện bằng văn bản kiến nghị 

hoặc chỉ đạo xử lý) 

Báo cáo và văn bản xử lý 

* Văn bản kiến nghị hoặc chỉ đạo 

xử lý các vấn đề bất cập hoặc 

không còn phù hợp nếu có 

* Kết quả xử lý văn bản (sửa đổi, 

bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các 

quyết định, nghị quyết) không còn 

phù hợp theo công bố kết quả hệ 

thống hóa của tỉnh 

2.4 
Trách nhiệm tự kiểm tra việc ban hành, 

tham mưu ban hành văn bản QPPL 
Phiếu kiểm tra 

theo quy định của Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP và kết quả xử lý 

(đính chính, sửa đổi bổ sung, thay 

thế hoặc bãi bỏ) đối với từng văn 

bản có kết luận trái pháp luật theo 

quản lý của Sở Tư pháp  

2.5 
Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính 
  

Đúng thời gian, mẫu và đầy đủ 

thông tin theo quy định của Thông 

tư số 16/2018/TT-BTP ngày 

14/12/2018  

2.5.1 
Ban hành và triển khai thực hiện theo Kế 

hoạch  
Kế hoạch, báo cáo 

2.5.2 

Báo cáo đầy đủ nội dung, đúng mẫu quy 

định (đầy đủ Phụ lục kèm theo) và đúng thời 

gian quy định 

báo cáo 

3 CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH     

3.1 
Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 

(TTHC) 
    

3.1.1 
Mức độ hoàn thành kế hoạch rà soát, đánh giá 

thủ tục hành chính 
Kế hoạch và báo cáo 

Theo quy định về rà soát, đánh giá 

TTHC (Nghị định số 63/2010/NĐ-

CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ, 

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 

07/8/2017 của Chính phủ) 

3.1.2 Xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát Văn bản kiến nghị hoặc chỉ đạo 

3.2 Công bố, cập nhật thủ tục hành chính     



3.2.1 Công bố TTHC theo quy định của Bộ, ngành 
Quyết định công bố TTHC 

(không kèm theo phụ lục) 
  

3.2.2 

Cập nhật kịp thời, công khai đầy đủ TTHC tại 

Trang thông tin điện tử của cơ quan và Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Báo cáo, kết hợp chấm trực tiếp 

trên Trang Web cơ quan và Trang 

Dịch vụ công 

  

3.3 
Đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ 

trong năm 

Văn bản đề xuất của đơn vị, 

Quyết định của UBND tỉnh 
  

3.4 

Đề xuất cắt giảm 25% thời gian giải quyết 

đối với tất cả các TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết 

Văn bản đề xuất của đơn vị, 

Quyết định của UBND tỉnh 
  

4 
CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH 

CHÍNH NHÀ NƯỚC 
    

4.1 

Đảm bảo thực hiện các quy định về sắp 

xếp tổ chức Bộ máy, tổ chức Biên chế theo 

Kế hoạch và lộ trình tại Quyết định số 

1625/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của 

UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện 

Chương trình hành động số 19-CTr/TU 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực 

hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương (khóa XII); Nghị định 107/2020/NĐ-

CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương 

Kế hoạch và báo cáo 

Nội vụ văn bản thể hiện được 

nhiệm vụ rà soát, đề xuất thực hiện 

sắp xếp 



4.2 

Đảm bảo thực hiện các quy định về sắp 

xếp tổ chức Bộ máy, tổ chức Biên chế theo 

Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 của UBND tỉnh về kế hoạch 

thực hiện Chương trình hành động số 28-

CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 

XII) và Nghị quyết số 08/NQ-CP của 

Chính phủ về Chương trình hành động 

của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 

19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng 

khóa XII; Nghị định 120/2020/NĐ-CP 

ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định 

về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập  

Kế hoạch, báo cáo, văn bản 

4.3 

Có rà soát đánh giá thực hiện việc phân 

cấp ủy quyền hàng năm, có kiến nghị đề 

xuất việc phân cấp QLNN thuộc ngành, 

lĩnh vực quản lý theo Nghị quyết 99/NQ-

CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ 

Kế hoạch, báo cáo, văn bản 

Báo cáo, văn bản thể hiện được đơn 

vị có thực hiện rà soát hoặc kiến 

nghị đề xuất việc phân cấp 

5 CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ     

5.1 

 Đảm bảo quản lý, sử dụng biên chế công 

chức, viên chức và lao động đúng quy 

định 

    

5.1.1 

Thực hiện tuyển dụng, bố trí công chức theo 

đúng quy định của vị trí việc làm và Khung 

năng lực công chức đã được phê duyệt, không 

có hợp đồng ngoài quy định 

Bảng thống kê Công chức theo vị 

trí việc làm đã được phê duyệt 
  



5.1.2 

Thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng, ký 

kết hợp đồng làm việc đối với viên chức; ký 

kết hợp đồng làm việc đối với đối tượng Hợp 

đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 

17/11/2000 và Nghị định số 161/2018/NĐ-

CP ngày 29/11/2018, Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ 

Các văn bản liên quan đến quá 

trình tuyển dụng, hồ sơ tuyển 

dụng của viên chức, hợp đồng lao 

động 

  

5.1.3 

Đăng ký nhu cầu tuyển dụng Công chức; 

xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyển dụng Viên 

chức khi còn biên chế  

Kế hoạch, văn bản đăng ký nhu 

cầu hoặc văn bản giải trình 

Nếu đơn vị không còn biên chế 

trống thì áp dụng mức điểm tối đa 

5.1.4 

Thực hiện bố trí, cơ cấu trưởng phòng, phó 

trưởng phòng và tương đương đảm bảo quy 

định 

Bảng thống kê số lượng lãnh đạo, 

công chức của từng phòng, ban, 

đơn vị 

số lượng theo Nghị định 

107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 

của Chính phủ  

5.1.5 

Thực hiện quy định về bổ nhiệm vị trí lãnh 

đạo cấp phòng (hoặc tương đương) và thực 

hiện Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, 

quản lý theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh 

Kế hoạch, báo cáo 

Thực hiện đúng Quy chế số 03-

QC/TU ngày 27/5/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc thí 

điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, 

quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh và 

các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh 

5.1.6 
Báo cáo thực hiện quản lý CBCCVC hàng 

năm đúng hạn và đầy đủ nội dung quy định 
Báo cáo   

5.1.7 
Thực hiện quy định về đánh giá phân loại 

CCVC trong cơ quan, đơn vị 

Kế hoạch (năm đánh giá); Biên 

bản họp, tổng hợp kết quả đánh 

giá, báo cáo kết quả đánh giá của 

năm trước liền kề 

  

5.1.8 
Tinh giản biên chế theo đúng lộ trình đã được 

UBND tỉnh giao 

Kế hoạch, văn bản đề nghị, Quyết 

định của UBND tỉnh và kết quả 

thực tế tại đơn vị  

  



5.1.9 

Xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi 

vị trí công tác, luân chuyển trong cơ quan, 

đơn vị 

Kế hoạch, Quyết định chuyển đổi   

5.2 Về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức     

5.2.1 
Xây dựng Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng 

năm kịp thời, đảm bảo chất lượng  

Kế hoạch; Văn bản đăng ký đào 

tạo, bồi dưỡng 
Kết hợp theo dõi của Sở Nội vụ 

5.2.2 
Mức độ hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng đã được phê duyệt 

Báo cáo giải trình hoặc báo cáo 

CCHC 
Kết hợp theo dõi của Sở Nội vụ 

5.3 
Công chức thuộc thẩm quyền quản lý bị xử 

lý vi phạm kỷ luật trong năm 

Quyết định xử lý kỷ luật (nếu có). 

Không có thì ghi không 

Công chức thuộc Sở và người đứng 

đầu cơ quan hành chính trực thuộc 

6 CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG     

6.1 

Thực hiện Quy chế dân chủ; Quy chế chi 

tiêu nội bộ; Quy chế quản lý, sử dụng tài 

sản công 

    

6.1.1 
Xây dựng Quy chế dân chủ; Quy chế chi tiêu 

nội bộ; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công 

Quy chế đã ban hành (hoặc file 

hình ảnh chứa nội dung có liên 

quan) 

  

6.1.2 Công khai ngân sách  Báo cáo kết hợp gửi file hình ảnh   

6.1.3 Công khai tài sản công Báo cáo kết hợp gửi file hình ảnh   

6.2 
Thực hiện công khai thu nhập cá nhân 

hàng năm đúng quy định  
Báo cáo kết hợp gửi file hình ảnh   

6.3 Kết quả chi thu nhập tăng thêm  

Báo cáo tự chủ tài chính, trong đó 

thuyết minh cụ thể hệ số tăng thu 

nhập, cách tính.  

  

6.4 

Báo cáo kết quả thực hiện chế độ tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm với cơ quan quản lý 

cấp trên  

Các Báo cáo kết quả của 02 Quý, 

6 tháng và BC dự kiến cả năm 
  

6.5 
Xây dựng và triển khai hiệu quả Chương 

trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  

chương trình và báo cáo kết quả 

thực hiện 
  



6.6 

Công khai Chương trình thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí; kết quả thực hành 

tiết kiệm; hành vi lãng phí và kết quả xử 

lý hành vi lãng phí. 

Báo cáo kết hợp gửi file hình ảnh   

7 
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH 

QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN SỐ 
    

7.1 
Ứng dụng CNTT, Hiện đại hóa quản lý của 

cơ quan, đơn vị 
Sử dụng kết quả ICT   

7.2 

Áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn ISO trong hoạt động 

quản lý hành chính 

Báo cáo giải trình; Bản công bố 

lại HTQLCL. Thực hiện duy trì 

hệ thống (MTCL, Báo cáo 

MTCL, Hồ sơ Đánh giá nội bộ, 

xem xét lãnh đạo, khắc phục các 

hạn chế,.....) 

  

7.2.1 
100% số thủ tục hành chính được xây dựng 

và áp dụng quy trình ISO 
  

7.2.2 
Công bố kịp thời, vận hành nghiêm túc quy 

trình đã công bố 
  

8 
THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT 

CỬA LIÊN THÔNG 
    

8.1 

Tỉ 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 Trung tâm phục vụ hành chính công 

tỉnh theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP hoặc 

theo quyết định của UBND tỉnh) 

Bảng thống kê danh sách các TTHC 

được thực hiện theo cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông tại đơn vị 

Kết hợp báo cáo kiểm soát TTHC của 

đơn vị 

8.2 

Cử công chức, viên chức đến làm việc tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

đảm bảo về thời gian, trình độ chuyên môn 

và nhận hồ sơ đúng thành phần theo quy 

định.  

Quyết định cử công chức mới nhất Kết hợp theo dõi, kiểm tra 



8.3 

Thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của tổ 

chức, cá nhân đối với dịch vụ hành chính 

công của đơn vị 

    

8.3.1 

Có xây dựng và triển khai  Kế hoạch khảo sát, 

công khai kết quả đến tổ chức, cá nhân (Sở, 

ngành thực hiện tối thiểu 01 hình thức, không 

tính khảo sát của Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh) 

Kế hoạch, Văn bản triển khai, mẫu 

phiếu khảo sát; hình thức khảo sát 
  

8.3.2 

Tổ chức phổ biến, nhắc nhở rút kinh nghiệm 

hoặc thông báo bằng văn bản về kết quả góp 

ý  

Văn bản tổng hợp khảo sát, VB 

khắc phục (nếu có) 

Trường hợp không có kiến nghị thì 

cung cấp hình ảnh niêm yết kết quả 

khảo sát 

8.4 Thời gian giải quyết hồ sơ đúng và sớm hẹn 

BC Cải cách hành chính, giải 

trình nếu cần thiết; kết hợp kiểm 

tra trên phần mềm và thực tế 

  

8.5 
Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ 

TTHC qua hệ thống Bưu chính công ích 

"- Yêu cầu: 

+ Thống kê tổng số hồ sơ đã tiếp 

nhận trong năm của các TTHC có 

phát sinh hồ sơ qua BCCI (cả tiếp 

nhận qua dịch vụ BCCI và qua 

hình thức khác); 

 +Thống kê số hồ sơ đã tiếp nhận 

qua dịch vụ BCCI của các TTHC 

nêu trên. 

 - Tính tỷ lệ % giữa số hồ sơ đã 

tiếp nhận qua dịch vụ BCCI so 

với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận 

trong năm của các TTHC nêu 

trên. 

Hồ sơ trả tính tương tự trên 

Kết hợp tham khảo theo số liệu của 

Sở Thông tin và Truyền thông quản 

lý 



8.6 

Triển khai thực hiện Quyết định số 

1829/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 của 

UBND tỉnh về phê duyệt danh mục dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc 

thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, 

ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu năm 

2021 

Báo cáo tiến độ cung ứng dịch vụ 

công trực tuyến tại đơn vị 

Kết hợp theo dõi chuyên ngành của 

Sở Thông tin và Truyền thông, Văn 

phòng UBND tỉnh 

III ĐIỂM THƯỞNG, ĐIỂM TRỪ     

1 ĐIỂM THƯỞNG      

1.1 

Hoàn thành việc tham mưu HĐND tỉnh ban 

hành chính sách theo quy định tại Khoản 4, 

Điều 27 của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật 

Hồ sơ xây dựng VBQPPL Trên 03 văn bản QPPL trở lên 

1.2 

Đối với các cơ quan hành chính có nhiều 

đầu mối đơn vị sự nghiệp trực thuộc phải 

sắp xếp theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP 

ngày 07/10/2020 của Chính phủ (từ 05 đơn 

vị trở lên), nếu thực hiện đầy đủ, đảm bảo 

theo quy định thì được khuyến khích điểm 

thưởng 

Hồ sơ sắp xếp 
Từ 5 đơn vị sự nghiệp được sắp xếp 

trở lên 

1.3 

Kết quả chi thu nhập tăng thêm bình quân 1 

người/tháng tăng từ 1,5 lần trở lên so với 

mức tiền lương cơ sở 

    

1.4 

Sáng kiến, cách làm mới mang lại hiệu quả 

CCHC được UBND tỉnh hoặc Tổ thẩm định 

công nhận  

    

1.5 
Tỉ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 

từ 40% tổng hồ sơ tiếp nhận. 
    

TỔNG ĐIỂM     
 


