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CCHC Cải cách hành chính 

CCVC Công chức, viên chức 

CNTT Công nghệ thông tin 

CQHC Cơ quan hành chính 
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ĐTXHH Điều tra xã hội học 

XHH Xã hội học 

XH Xếp hạng 
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PAR INDEX Public Administration Reform Index 
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TTHC Thủ tục hành chính 
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PHẦN MỘT 

TỔNG QUAN VỀ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH – PAR INDEX 2018 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  

1. MỤC ĐÍCH 

- Xác định Chỉ số CCHC để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công 

bằng kết quả triển khai CCHC hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ (gọi tắt là bộ), 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là tỉnh) trong quá 

trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 

2020. 

- Đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ CCHC bằng định lượng; trên cơ sở đó so 

sánh, xếp hạng kết quả thực hiện CCHC hàng năm giữa các bộ, cơ quan ngang bộ; 

giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Thông qua Chỉ số CCHC xác định rõ mặt mạnh, mặt yếu trong thực hiện CCHC, qua 

đó giúp cho các bộ, ngành, các tỉnh có những điều chỉnh cần thiết về mục tiêu, nội dung 

và các giải pháp trong triển khai CCHC hàng năm, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách 

hành chính, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.  

2. YÊU CẦU 

- Chỉ số CCHC bám sát nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 

giai đoạn 2011 - 2020 ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của 

Chính phủ. 

- Việc xác định Chỉ số CCHC phải bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều 

kiện thực tế của các bộ, các tỉnh và đánh giá thực chất, khách quan kết quả triển khai 

cải cách hành chính theo chu kỳ năm ở các bộ, các tỉnh. 

- Tăng cường sự tham gia đánh giá của người dân, tổ chức đối với quá trình triển khai 

CCHC của các bộ, các tỉnh. 

- Hình thành được hệ thống theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất, từng bước ổn 

định trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương tới địa phương. 

 

II. CẤU TRÚC CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP BỘ 

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp bộ được cấu trúc thành 7 lĩnh vực đánh giá, 39 

tiêu chí và 88 tiêu chí thành phần, cụ thể là: 

+ Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: 6 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần; 

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ: 7 

tiêu chí và 12 tiêu chí thành phần; 

+ Cải cách thủ tục hành chính: 5 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần; 

+ Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: 4 tiêu chí và 11 tiêu chí thành phần; 
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+ Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức: 8 tiêu chí và 13 

tiêu chí thành phần; 

+ Cải cách tài chính công: 4 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần; 

+ Hiện đại hoá hành chính: 5 tiêu chí và 18 tiêu chí thành phần; 

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp bộ được nêu chi tiết tại Phụ lục 3 (kèm theo 

Báo cáo này). 

2. CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá, 

41 tiêu chí, 96 tiêu chí thành phần, cụ thể là: 

+ Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: 6 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần; 

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh: 4 tiêu chí và 6 

tiêu chí thành phần; 

+ Cải cách thủ tục hành chính: 5 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần; 

+ Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: 4 tiêu chí và 12 tiêu chí thành phần; 

+ Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: 9 tiêu chí 

và 14 tiêu chí thành phần; 

+ Cải cách tài chính công: 4 tiêu chí và 15 tiêu chí thành phần; 

+ Hiện đại hoá hành chính: 5 tiêu chí và 18 tiêu chí thành phần; 

+ Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh: 4 

tiêu chí, 7 tiêu chí thành phần; 

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh được nêu chi tiết tại Phụ lục 4 (kèm theo 

Báo cáo này). 
 

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ, XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH 

HÀNH CHÍNH 

1. ĐỐI TƯỢNG 

- Ở cấp Trung ương: Có 19 bộ, cơ quan ngang bộ thuộc đối tượng xác định Chỉ số 

CCHC năm 2018 (trừ Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng). 

Tuy nhiên, qua quá trình triển khai và từ thực tiễn thực hiện chức năng, nhiệm vụ  quản 

lý nhà nước và công tác cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc có nhiều yếu tố đặc 

thù, nên có một số tiêu chí đánh giá chưa thực sự phù hợp, tương đồng các với các 

bộ, ngành khác; do vậy, năm 2018, không thực hiện việc đánh giá, so sánh, xếp hạng 

Chỉ số CCHC của Ủy ban Dân tộc với 18 bộ, cơ quan khác. 

- Ở cấp địa phương: 63 Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đối 

tượng xác định Chỉ số CCHC năm 2018. 

2. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ, XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

- Tự đánh giá: Các bộ, các tỉnh tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện 

nhiệm vụ CCHC của bộ, tỉnh và các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo các tiêu chí, tiêu 

chí thành phần được quy định trong Chỉ số CCHC cấp bộ, cấp tỉnh và hướng dẫn của 

Bộ Nội vụ (kèm theo các tài liệu kiểm chứng).  
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- Bộ Nội vụ thẩm định điểm số tự đánh giá của các bộ, các tỉnh với sự tư vấn của Hội 

đồng thẩm định. Căn cứ vào theo dõi thực tế, điểm tự đánh giá của các bộ, các tỉnh 

sẽ được Bộ Nội vụ xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh nếu cần thiết trên cơ sở thực 

tế và tài liệu kiểm chứng. Điểm này được gọi là điểm Bộ Nội vụ đánh giá (theo quy 

định tại Quyết định số 2636/QĐ-BNV ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ). 

- Đánh giá thông qua điều tra xã hội học:  

Việc điều tra xã hội học được tiến hành khảo sát, lấy ý kiến đánh giá của các nhóm 

đối tượng khác nhau. 

2.1. Thang điểm đánh giá Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ 

- Thang điểm đánh giá của Chỉ số CCHC là 100.  

- Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 37.5/100. 

Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần 

tại Phụ lục 3. 

2.2. Thang điểm đánh giá Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh 

- Thang điểm đánh giá là 100.  

- Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 35.5/100. 

Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần 

tại Phụ lục 4. 

IV. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH 

CHÍNH NĂM 2018 

Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 2678/QĐ-BNV ngày 25/12/2018 phê duyệt Kế 

hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Quyết định số 

2678/QĐ-BNV). Đến nay, Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đã hoàn 

thành việc triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2018 và tổng hợp báo cáo 

kết quả triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2018 với các nội dung sau đây: 

1. CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ, CHẤM  ĐIỂM  VÀ THẨM ĐỊNH 

Thực hiện Quyết định số 2678/QĐ-BNV, Bộ Nội vụ đã tổ chức các hội nghị triển khai 

xác định Chỉ số CCHC năm 2018 ngay trong tháng 01 năm 2019. Tiếp theo đó, Bộ 

Nội vụ đã ban hành Công văn số 313/BNV-CCHC ngày 21/01/2019 về việc hướng 

dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC cấp bộ và Công văn số 

314/BNV-CCHC ngày 21/01/2019 về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác 

định Chỉ số CCHC cấp tỉnh. Các bộ, các tỉnh đã tiến hành chấm điểm theo hướng 

dẫn, tổng hợp báo cáo kết quả tự chấm điểm và tài liệu kiểm chứng gửi Bộ Nội vụ 

thông qua phần mềm quản lý chấm điểm Chỉ số CCHC. 

Việc tổ chức thẩm định nhằm rà soát lại kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các bộ, 

các tỉnh, bảo đảm tính chính xác, khách quan, công bằng trong đánh giá, chấm điểm 

các tiêu chí thành phần của Chỉ số CCHC đã được Bộ Nội vụ phân công cho các thành 

viên Hội đồng thẩm định triển khai thực hiện trên phần mềm quản lý chấm điểm Chỉ 

số CCHC. Theo đó, các kết quả tự đánh giá của các bộ, các tỉnh đã được rà soát kỹ 

để bảo đảm kết quả đánh giá từng tiêu chí, tiêu chí thành phần được chính xác, công 

bằng giữa các bộ, cách tỉnh. Qua đó, giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ có cơ sở chắc chắn 

trong việc phê duyệt, công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, các tỉnh.  
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Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2019 - tháng 4/2019, Bộ Nội vụ cùng với các thành 

viên Hội đồng Thẩm định và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng Thẩm định của từng bộ, cơ 

quan đã tiến hành rà soát, thẩm định kết quả tự chấm của các bộ, các tỉnh một cách 

kỹ lưỡng, tỷ mỷ; đồng thời họp, thảo luận và thống nhất cách chấm điểm xác định Chỉ 

số của các bộ, các tỉnh đối với một số tiêu chí, tiêu chí thành phần còn chưa được 

hiểu rõ hoặc thiếu thông tin đánh giá. Trên cơ sở những nội dung đã thống nhất với 

các thành viên Hội đồng Thẩm định và Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng Thẩm định tại 

các bộ, ngành, Bộ Nội vụ đã hoàn thành việc cập nhật điểm và tổng hợp vào kết quả 

Chỉ số CCHC năm 2018 của các bộ, các tỉnh trên phần mềm quản lý chấm điểm và 

trình Hội đồng thẩm định xem xét, thông qua kết quả Chỉ số CCHC năm 2018 của các 

bộ, các tỉnh. 

2. TỔ CHỨC ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC 

Về công tác điều tra xã hội học, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 6308/BNV-CCHC 

ngày 27/12/2018 về việc triển khai điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2018 

(gọi tắt là Công văn số 6308/BNV-CCHC). Tại Công văn này, Bộ Nội vụ yêu cầu các 

bộ, các tỉnh thực hiện việc phối hợp chặt chẽ với Bưu điện các tỉnh, thành phố triển 

khai công tác điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2018, đảm bảo khách 

quan, có chất lượng; lập danh sách chính thức và danh sách dự phòng các đối tượng 

tham gia trả lời phiếu điều tra xã hội học theo quy định tại Quyết định số 2678/QĐ-

BNV. Theo đó, các bộ, các tỉnh đã nghiêm túc thực hiện việc lập danh sách đối tượng 

điều tra xã hội học và gửi về Bộ Nội vụ kịp thời. Trong tháng 01 năm 2019, Bộ Nội vụ 

đã chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức các Hội nghị tập 

huấn điều tra xã hội học cho Bưu điện các tỉnh, thành phố. 

Trong thời gian Bưu điện các tỉnh, thành phố tổ chức phát phiếu điều tra xã hội học tại 

các bộ và địa phương, Bộ Nội vụ cùng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tiến hành 

giám sát công tác điều tra xã hội học tại 11 địa phương: Hưng Yên, Hà Nội, Nam Định, 

Cao Bằng, Sơn La, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Phú Yên, Kiên Giang và 

Cà Mau. 

2.1. Đối tượng điều tra xã hội học 

- Cấp bộ: (1) Lãnh đạo cấp Vụ/Cục/Tổng cục; (2) Công chức phụ trách cải cách hành 

chính; (3) Lãnh đạo cấp sở tại 63 tỉnh, thành phố đánh giá về cải cách hành chính của 

bộ chủ quản; (4) Lãnh đạo phòng thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh của 63 tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương đánh giá về cải cách hành chính của bộ chủ quản; 

(5) Lãnh  đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần đánh giá cải cách hành chính của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam. 

- Cấp tỉnh: (1) Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; (2) Lãnh đạo cấp sở; (3) Lãnh đạo 

phòng thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; (4) Lãnh đạo cấp huyện; (5) Doanh nghiệp; 

(6) Người dân (Kết quả điều tra xã hội học đối với doanh nghiệp và người dân được 

thực hiện qua Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan 

hành chính nhà nước - Chỉ số SIPAS). 
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2.2. Cỡ mẫu 

Tổng số dự kiến 18.289 mẫu (trừ doanh nghiệp và người dân), cụ thể: 

2.2.1. Cấp bộ: 

Tổng số dự kiến: 8.610. Trong đó:  

- Công chức phụ trách cải cách hành chính của các bộ: 190 mẫu (mỗi bộ 10 mẫu); 

- Lãnh đạo cấp vụ/cục/tổng cục 19 bộ, cơ quan ngang bộ: 1.168 mẫu (theo số lượng 

đơn vị vụ/cục/tổng cục của mỗi bộ); 

- Lãnh đạo cấp sở tại 63 tỉnh, thành phố đánh giá về cải cách hành chính của bộ chủ 

quản: 3.591 mẫu (3 người/sở x 19 sở/tỉnh x 63 tỉnh/thành); 

- Lãnh đạo phòng thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh của 63 tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương: 3.591 mẫu (01 người/phòng x 3 phòng/sở  x 19 sở/tỉnh x 63 tỉnh, 

thành phố).  

- Lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Nhà nước và Ngân hàng Thương mại cổ phần 

trong nước (đánh giá Ngân hàng Nhà nước Việt Nam): 02 người/ngân hàng x 35 ngân 

hàng = 70 mẫu. 

2.2.2. Cấp tỉnh  

Tổng số dự kiến: 9.679. Trong đó: 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: 1.930 mẫu (cụ thể là: 1830 người (30 

người/tỉnh, thành phố x 61 tỉnh, thành phố) +  50 người (Hà Nội) + 50 người (thành 

phố Hồ Chí Minh); 

- Lãnh đạo cấp sở: 3.591 mẫu (3 người/sở x 19 sở/tỉnh x 63 tỉnh/thành); 

- Lãnh đạo phòng thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh của 63 tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương: 3.591 mẫu (cụ thể là: 01 người/phòng x 3 phòng/sở  x 19 sở/tỉnh x 

63 tỉnh, thành phố = 3.591 người); 

- Lãnh đạo cấp huyện: 567 mẫu (03 người/huyện x 189 huyện); 

- Người dân và Doanh nghiệp: Thực hiện điều tra xã hội học theo Quyết định số 

2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án Đo lường 

sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà 

nước giai đoạn 2017 - 2020 và Kế hoạch số 3595/KH-BNV ngày 01/8/2018 của Bộ Nội 

vụ Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành 

chính nhà nước năm 2018. 

2.3. Phiếu điều tra 

2.3.1. Phiếu cấp bộ 

- Mẫu phiếu 01CB/2018: Khảo sát Lãnh đạo cấp Vụ; 

- Mẫu phiếu 02CB/2018: Khảo sát Lãnh đạo Sở đánh giá CCHC cấp Bộ; 

- Mẫu phiếu 02CB-NHTM/2018: Khảo sát Lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Nhà nước 

và Ngân hàng Thương mại cổ phần trong nước đánh giá Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 
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- Mẫu phiếu 03CB/2018: Khảo sát Lãnh đạo phòng thuộc Sở đánh giá CCHC cấp Bộ; 

- Mẫu phiếu 04CB/201: Khảo sát công chức phụ trách cải cách hành chính thuộc Bộ 

đánh giá CCHC cấp Bộ. 

2.3.2. Phiếu cấp tỉnh 

- Mẫu phiếu 01CT/2018: Khảo sát Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá CCHC 

của tỉnh; 

- Mẫu phiếu 02CT/2018: Khảo sát Lãnh đạo cấp sở đánh giá CCHC cấp tỉnh; 

- Mẫu phiếu 03CT/2018: Khảo sát Lãnh đạo phòng thuộc Sở đánh giá CCHC cấp tỉnh; 

- Mẫu phiếu 04CT/2018: Khảo sát Lãnh đạo cấp huyện đánh giá CCHC cấp tỉnh. 

2.4. Kết quả phiếu điều tra xã hội học hợp lệ thu về được tổng hợp 

Đến ngày 15/3/2019, Bộ Nội vụ đã nhận được phiếu điều tra của Tổng Công ty Bưu 

điện Việt Nam, với tỷ lệ đạt 98,53% so với kế hoạch cụ thể trên cơ sở tổng hợp danh 

sách đối tượng điều tra xã hội học do các bộ, các tỉnh gửi về và tiến hành xử lý số liệu, 

làm sạch phiếu và nhập phiếu vào phần mềm quản lý chấm điểm xác định Chỉ số 

CCHC năm 2018 theo quy định. 

Đối tượng Kế hoạch Thực tế Tỷ lệ % 

01 CB (LĐ vụ đánh giá Bộ) 1134 1133 99.91% 

02 CB (LĐ sở đánh giá Bộ) 3294 3175 96.39% 

02 CB-NHTM (LĐ NHTM đánh giá NHNNVN) 70 70 100% 

03 CB (LĐ phòng thuộc Sở đánh giá Bộ) 3402 3341 98.21% 

04 CB (Công chức CCHC đánh giá Bộ) 190 190 100% 

Cộng (Bộ) 8080 7899 97.76% 

01 CT (Đại biểu HĐND tỉnh đánh giá tỉnh) 1930 1916 99.27% 

02 CT (LĐ Sở đánh giá tỉnh) 3423 3395 99.18% 

03 CT (LĐ phòng thuộc Sở đánh giá tỉnh) 3543 3508 99.01% 

04 CT (LĐ huyện đánh giá tỉnh) 579 579 100% 

Cộng (Tỉnh) 9475 9398 99.19% 

Tổng (Bộ + Tỉnh) 17555 17297 98.53% 

3. XÂY DỰNG BÁO CÁO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018 

Trên cơ sở kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các bộ, các tỉnh đã được Hội đồng 

thẩm định thông qua và kết quả điểm điều tra xã hội học trên phần mềm quản lý, chấm 

điểm xác định Chỉ số CCHC, Bộ Nội vụ đã tổng hợp, tính toán, xác định các chỉ số, 

phân tích các dữ liệu liên quan, cả định lượng và định tính, để từ đó xây dựng báo cáo 

tổng hợp kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2018. Báo cáo đã tập trung phân tích 

kết quả Chỉ số tổng hợp (PAR INDEX) và các Chỉ số thành phần theo từng lĩnh vực, 

tiêu chí của Chỉ số CCHC đối với từng bộ, từng tỉnh, đồng thời có phân tích cụ thể các 

tác động của CCHC trên từng lĩnh vực.  
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PHẦN HAI 
 

KẾT QUẢ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - PAR INDEX 2018 
 

I. KẾT QUẢ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018 CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN 
NGANG BỘ 

1. Chỉ số tổng hợp - PAR INDEX 2018 
 
 

Bảng 1: Chỉ số tổng hợp  - PAR INDEX 2018 của các bộ, cơ quan ngang bộ 

Xếp 
hạng 

Các bộ, cơ quan ngang bộ 
Điểm  
thẩm 
định 

Điểm 
điều 

tra xã 
hội 
học 

Chỉ số 
tổng 

hợp – 
PAR 

INDEX 
2018 

1.  Ngân hàng nhà nước Việt Nam 57.79 32.78 90.57 

2.  Bộ Tài chính 58.32 31.87 90.19 

3.  Bộ Tư pháp 56.80 29.74 86.53 

4.  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 55.77 29.57 85.34 

5.  Bộ Công Thương 56.52 27.87 84.38 

6.  Bộ Ngoại giao 53.49 30.27 83.77 

7.  Bộ Khoa học và Công nghệ 56.00 26.90 82.90 

8.  Bộ Nội vụ 56.50 26.23 82.73 

9.  Bộ Tài nguyên và Môi trường 52.17 30.35 82.52 

10.  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 51.85 30.35 82.20 

11.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 53.82 28.36 82.18 

12.  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 52.60 28.65 81.24 

13.  Thanh tra Chính phủ 50.20 30.90 81.10 

14.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 51.66 29.07 80.72 

15.  Bộ Xây dựng 49.68 29.92 79.60 

16.  Bộ Thông tin và Truyền thông 51.64 27.57 79.21 

17.  Bộ Y Tế 49.50 28.37 77.87 

18.  Bộ Giao thông vận tải 46.71 28.42 75.13 

 Trung bình 82.68 
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Biểu đồ 1: Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các bộ, cơ quan ngang bộ 
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Năm 2018, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có sự chỉ đạo xuyên suốt, linh 

hoạt, toàn diện nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách, hoàn thành các mục tiêu tăng 

trưởng kinh tế - xã hội được đề ra từ đầu năm, đồng thời, từng bước đáp ứng nhu cầu 

phát triển và hội nhập của đất nước. Nhiều nghị quyết liên quan đến cải cách hành 

chính đã được Chính phủ ban hành, nhất là về công tác xây dựng pháp luật, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một số chỉ thị để chỉ đạo 

các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ và 

phát triển doanh nghiệp; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước và 

đã tiếp tục có nhiều chỉ đạo yêu cầu làm rõ và xử lý các thông tin về vi phạm kỷ luật, 

kỷ cương hành chính và các sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức 

do cơ quan báo chí đăng tải; Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ đã phát huy được 

hiệu quả trong việc theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện các 

nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, bảo đảm đúng 

tiến độ, chất lượng.  

 

Thông qua đó, năm 2018 ghi nhận những nỗ lực cải cách của các bộ, ngành trong 

triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với chủ đề “Kỷ 

cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Các bộ, ngành đã tập trung cải 

thiện các chỉ số môi trường kinh doanh, chú trọng thực hiện các giải pháp cải thiện 

mạnh mẽ các chỉ số còn dư địa, thấp điểm, thấp hạng; thúc đẩy tăng năng suất lao 

động, sức cạnh tranh trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn thuộc phạm vi 

quản lý với quyết tâm đưa Việt Nam vào nhóm ASEAN - 4 về năng lực cạnh tranh và 

môi trường kinh doanh.  

 

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tập trung hoàn thiện cơ 

chế, chính sách pháp luật về đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp 

tác xã, hộ kinh doanh cá thể. Trong đó tập trung cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra 

chuyên ngành; phấn đấu mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa, 

sản phẩm và thủ tục kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện 

đầu tư kinh doanh theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền theo quy định; 

thường xuyên tổ chức đối thoại chính sách với doanh nghiệp, kịp thời xử lý những 

phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp…  Các bộ cũng đã tích cực đẩy mạnh công tác 

thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm và 

tăng cường sự tham gia phản biện, đóng góp ý kiến của người dân, tổ chức trong quá 

trình xây dựng và tổ chức thực thi chính sách. Các bộ đã có nhiều sáng kiến, mô hình 

hay, giải pháp mới trong triển khai cải cách hành chính điển hình như: Bộ Tài chính, 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn… Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện xây dựng và ban hành Chỉ 

số KPIs lĩnh vực quản lý và Chỉ số KPIs đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cán 

bộ, công chức thuộc Bộ, là giải pháp mới, lần đầu tiên được áp dụng nhằm nâng cao 

hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cán 

bộ, công chức, viên chức Bộ Thông tin và Truyền thông. Bộ Y tế đẩy mạnh ứng dụng 

CNTT trong việc kết nối các nhà thuốc tới Bộ Y tế, thông qua đó có thể quản lý chặt 

chẽ về chất lượng thuốc, giá thuốc và sử dụng thuốc an toàn, hợp lý vì hệ thống phần 

mềm theo dõi có thể cập nhật tự động thông tin về thuốc, của các nhà thuốc tới Bộ Y 
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tế. Bộ Công Thương xây dựng và đưa phần mềm trực tuyến quản lý thông tin khoa 

học công nghệ vào sử dụng tại đường dẫn http://csdl.khcncongthuong.vn nhằm quản 

lý các nhiệm vụ khoa học công nghệ trong toàn bộ quá trình từ khi đề xuất đến nghiệm 

thu, thanh lý nhiệm vụ, quản lý danh mục chuyên gia, bài báo, bản tin và VBPPL; hỗ 

trợ xây dựng các báo cáo, trích xuất các biểu đồ, bảng tổng hợp góp phần nâng cao 

hiệu quản, tính công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý hoạt động khoa học công 

nghệ của ngành Công Thương. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu phục 

vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Tổng cục Thống kê; nâng cao chất lượng 

công tác đánh giá công chức tại một số Cục Thống kê; đề xuất nội dung chi tiết một 

số biểu mẫu và phương pháp thu thập, xử lý dữ liệu đánh giá tác động dự án đầu tư 

công; xây dựng quy trình theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại cơ quan Bộ. 

Như vậy, có thể nói, cải cách hành chính đã được triển khai và đạt nhiều kết quả nổi 

bật trên bình diện Chính phủ nói chung và tại từng bộ, ngành nói riêng. Xác định Chỉ 

số CCHC năm 2018 đã cơ bản phản ánh đầy đủ những kết quả đạt được của các bộ 

trong CCHC trên từng lĩnh vực. 

 

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2018 các bộ cho thấy tập trung vào 2 nhóm điểm (Bảng 1, 

Biểu đồ 1): 

 

- Nhóm thứ nhất, đạt kết quả Chỉ số CCHC trên 80%, bao gồm 14 bộ: Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Bộ Công Thương; Bộ Ngoại giao; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nội vụ; Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Giáo dục và Đào 

tạo; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thanh tra Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 

- Nhóm thứ hai, đạt kết quả Chỉ số CCHC từ trên 70% đến dưới 80%, gồm 4 bộ: Bộ 

Xây dựng; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Y Tế và Bộ Giao thông vận tải.  

  



 

     
PAR INDEX 2018 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2018    25 
 

 

    
 

    
 

     
 

     
 

     
 

Biểu đồ 2: Phân tích Chỉ số CCHC các bộ theo từng chỉ số thành phần 

  

Công tác chỉ 
đạo, điều 

hành CCHC
Xây dựng và 
tổ chức thực 
hiện thể chế 

thuộc phạm vi 
QLNN của Bộ

Cải cách 
TTHC

Cải cách 
TCBMHCNN

Xây dựng và 
nâng cao chất 
lượng đội ngũ 

CCVC

Cải cách tài 
chính công

Hiện đại hóa 
hành chính

Điểm số tốt nhất
100.00

83.62

89.43

85.37

92.82

93.87

91.69

1. Ngân hàng NNVN

90.48

80.83

88.87

91.6193.37

100.00

88.31

2. Bộ Tài chính

90.48

87.05

87.55

86.4993.12

86.52

75.56

3. Bộ Tư pháp

90.48

78.17

81.12

77.32
93.53

91.30

86.54

4. Bộ NN&PTNT

90.48

74.22

87.09

82.7784.91

89.25

84.90

5. Bộ Công Thương
100.00

74.13

86.62

82.53
91.27

76.86

79.45

6. Bộ Ngoại giao
100.00

82.83

74.18

85.9389.76

71.65

80.37

7. Bộ KH&CN

100.00

85.83

80.53

84.0486.64

67.69

77.92

8. Bộ Nội vụ

90.48

77.44

82.05

76.5276.12

93.71

84.71

9. Bộ TN&MT

75.26

66.65

88.53

68.80

89.24

90.91

93.11

10. Bộ LĐTB&XH

88.10

68.20

82.21

79.60
88.51

78.53

91.76

11. Bộ GD&ĐT

80.95

74.26

88.45

82.37
91.59

60.44

88.21

12. Bộ VH,TT&DL

76.19

72.54

84.78

73.08

95.20

96.30

68.54

13. TTCP

80.95

73.32

76.21

81.24
91.32

76.69

85.11

14. Bộ KH&ĐT
83.33

76.87

84.44

72.28

78.46

78.47

83.22

15. Bộ Xây dựng

88.10

69.12

81.93

85.6078.05

68.92

86.20

16. Bộ TT&TT

80.95

77.27

49.12

88.6388.02

83.00

81.55

17. Bộ Y tế

71.43

52.24

78.84

67.59
84.54

88.74

82.83

18. Bộ GTVT
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Giá trị trung bình Chỉ số CCHC của 18 bộ, cơ quan ngang bộ đạt được là 82.68%. Năm 

2018 không có Bộ nào có kết quả Chỉ số CCHC dưới 70%. Tuy nhiên, chỉ có 08 bộ có Chỉ 

số CCHC năm 2018 trên mức giá trị trung bình. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt Chỉ 

số CCHC năm 2018 cao nhất với kết quả là 90.57%. Bộ Giao thông vận tải có kết quả Chỉ 

số CCHC thấp nhất với giá trị 75.13%. Khoảng cách giữa Bộ đạt Chỉ số CCHC năm 2018 

cao nhất (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) với Bộ có kết quả Chỉ số CCHC năm 2018 thấp 

nhất (Bộ Giao thông vận tải) là 15.44% (Năm 2017 khoảng cách này là 20.23%). 

So sánh giá trị Chỉ số CCHC năm 2018 với năm 2017 cho thấy, có 15 đơn vị tăng điểm số 

so với Chỉ số CCHC năm 2017, trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có giá trị điểm số tăng 

cao nhất là 8.11% (từ 72.61% năm 2017 lên 80.72% năm 2018). Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất tại Chỉ số CCHC năm 2018, tuy nhiên, giảm 

1.79% điểm số so với năm 2017 và 2.11% so với năm 2016.  

 
 

Biểu đồ 3: So sánh kết quả PAR INDEX 2018 với PAR INDEX 2017 và PAR INDEX 2016 

Phân tích giá trị trung bình của các chỉ số thành phần theo từng lĩnh vực cho thấy kết 

quả đạt được của 18 bộ, cơ quan ngang bộ trong triển khai từng nội dung cải cách 

hành chính (Bảng 2). Năm 2018 không có chỉ số thành phần nào đạt giá trị trung bình 

trên 90%. Chỉ số thành phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, 

viên chức đạt giá trị trung bình cao nhất là 88.14%. Ngoài ra, các chỉ số thành phần: 

Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành 

chính nhà nước; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính có giá trị trung bình  

y = -0.6887x + 89.22
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trên 80%. Chỉ số thành phần xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi 

QLNN của Bộ có giá trị trung bình thấp nhất, 75.26%. 

 

Công tác chỉ đạo điều hành CCHC cho thấy có sự cải thiện đáng kể so với kết quả Chỉ 

số CCHC năm 2017 và 2016 (Bảng 2). Các bộ, ngành đã tập trung triển khai quyết liệt 

công tác kiểm tra, tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác 

ban hành kế hoạch và hoàn thành các mục tiêu kế hoạch cải cách hành chính đã ban 

hành. Tình trạng không hoàn thành nhiệm vụ hoặc thực hiện quá hạn nhiệm vụ của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đã giảm đáng kể. 

 

Tại lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và lĩnh vực xây dựng và 

nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức tiếp tục cho thấy một số bộ, ngành 

còn tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các quy định của Chính phủ về tổ chức bộ 

máy; về thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm; về đánh giá, phân 

loại công chức, viên chức (Biểu đồ 21, Biểu đồ 27). Tỷ lệ điểm số đạt được của các 

bộ qua điều tra xã hội học của lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công 

chức, viên chức cũng tương đối cao. Tuy nhiên, trong 02 tiêu chí điều tra xã hội học 

là: “Tác động của cải cách đến quản lý công chức, viên chức” và “Tác động của cải 

cách đến chất lượng đội ngũ công chức của bộ” tiếp tục cho thấy sự khác biệt rõ rệt. 

Tỷ lệ điểm số trung bình các bộ nhận được qua điều tra xã hội học của tiêu chí “Tác 

động của cải cách đến quản lý công chức, viên chức” đạt 93.04%, trong khi đó, tiêu 

chí “Tác động của cải cách đến chất lượng đội ngũ công chức của bộ” chỉ đạt 78.48% 

(Biểu đồ 29, Biểu đồ 30).  

 

Cải cách TTHC mặc dù điểm số đã tăng đáng kể, từ 76.30 năm 2017 lên 81.78 năm 

2018, tuy nhiên, kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2018 cho thấy các bộ còn nhiều 

tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các nội dung công bố, công khai TTHC và tỷ lệ 

TTHC được giải quyết đúng hạn theo quy định (Bảng 02). Tỷ lệ điểm số đánh giá tác 

động của cải cách TTHC qua điều tra xã hội học tiếp tục không cao (Biểu đồ 17). Tỷ 

lệ điểm số trung bình mà các bộ nhận được qua điều tra xã hội học ở mức 70.91%. 

  

Năm 2018 tiếp tục cho thấy những tồn tại, hạn chế của các bộ, cơ quan ngang bộ về 

ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành cũng như cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến (Biểu đồ 36). Vẫn còn một số đơn vị không đạt điểm số của tiêu chí 

“Cung cấp dịch vụ công trực tuyến” hoặc tiêu chí “Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết 

quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích”. Tại tiêu chí “Ứng dụng CNTT 

của Bộ” lần đầu tiên không có đơn vị nào không đạt điểm. Kết quả điều tra xã hội học 

cũng tiếp tục cho thấy giá trị điểm số khá cao về các nội dung: “Tính kịp thời của thông 

tin được cung cấp trên Cổng/Trang thông tin điện tử của bộ”; “Mức độ đầy đủ của 

thông tin được cung cấp trên Cổng/Trang thông tin của bộ”; “Mức độ thuận tiện trong 

việc truy cập, khai thác thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử của bộ”; “Chất 

lượng xử lý công việc trên môi trường mạng trong khối cơ quan bộ”; và “Tính hiệu quả 

trong việc thực hiện quy trình ISO” (Biểu đồ 38). 
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Bảng 2: Giá trị trung bình của các Chỉ số thành phần  

 

STT 
 

Các chỉ số thành phần Giá trị  
trung bình 
năm 2018 

(%) 

Giá trị  
trung bình 
năm 2017 

(%) 

1 Chỉ số thành phần công tác chỉ đạo, điều hành 
CCHC 

87.65 81.31 

2 Chỉ số thành phần xây dựng và tổ chức thực hiện 
thể chế thuộc phạm vi QLNN của Bộ 

75.26 79.93 

3 Chỉ số thành phần cải cách TTHC 81.78 76.30 

4 Chỉ số thành phần cải cách tổ chức bộ máy hành 
chính nhà nước 

80.65 81.11 

5 Chỉ số thành phần xây dựng và nâng cao chất 
lượng đội ngũ công chức, viên chức 

88.14 85.47 

6 Chỉ số thành phần cải cách tài chính công 82.94 80.83 

7 Chỉ số thành phần hiện đại hóa hành chính 83.89 75.61 

 

 
 

Biểu đồ 4: Giá trị trung bình của các chỉ số thành phần 
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cách tài chính công

Chỉ số thành phần hiện 
đại hóa hành chính
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2. Chỉ số thành phần đánh giá kết quả cải cách hành chính theo từng lĩnh vực  

2.1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 

 

Bảng 3: Kết quả điểm số và Chỉ số thành phần công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của các bộ, 
cơ quan ngang bộ 

Xếp 
hạng 

Các bộ, cơ quan ngang bộ 

Điểm Chỉ đạo, 
điều hành 

CCHC 
(Điểm tối đa 

10.5) 

Chỉ số 
thành phần 

Chỉ đạo, 
điều hành 
CCHC (%) 

1.  Ngân hàng nhà nước Việt Nam  10.50 100.00 

2.  Bộ Nội vụ  10.50 100.00 

3.  Bộ Ngoại giao 10.50 100.00 

4.  Bộ Khoa học và Công nghệ 10.50 100.00 

5.  Bộ Tư pháp  9.50 90.48 

6.  Bộ Tài nguyên và Môi trường  9.50 90.48 

7.  Bộ Tài chính 9.50 90.48 

8.  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 9.50 90.48 

9.  Bộ Công Thương 9.50 90.48 

10.  Bộ Thông tin và Truyền thông  9.25 88.10 

11.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 9.25 88.10 

12.  Bộ Xây dựng 8.75 83.33 

13.  Bộ Y Tế  8.50 80.95 

14.  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 8.50 80.95 

15.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 8.50 80.95 

16.  Thanh tra Chính phủ 8.00 76.19 

17.  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 7.90 75.26 

18.  Bộ Giao thông vận tải 7.50 71.43 

 Trung bình 9.2 87.65 

 

Giá trị trung bình các bộ đạt được ở Chỉ số thành phần về công tác chỉ đạo điều, hành 

cải cách hành chính là 87.65%, cao hơn 6.34% so với năm 2017 (giá trị trung bình 

năm 2017 là 81.31%). Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Nội vụ; Bộ Ngoại giao và 

Bộ Khoa học và Công nghệ là 4 đơn vị có kết quả Chỉ số thành phần cao nhất trong 

số 18 bộ, cơ quan ngang bộ, cùng có kết quả 100%. Trong khi đó, Bộ Giao thông vận 

tải có kết quả thấp nhất là 71.43% (Bảng 3, Biểu đồ 5).  
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Biểu đồ 5: Chỉ số thành phần Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 

 

Năm 2018 có 11/18 đơn vị có Chỉ số thành phần công tác chỉ đạo điều hành CCHC 

trên mức giá trị trung bình, trong khi đó, con số này của năm 2017 chỉ là 10 đơn vị. Đa 

số các Bộ đều đạt được điểm số tại tất cả 6 tiêu chí. Tuy nhiên, tại các tiêu chí “Sáng 

kiến hoặc giải pháp mới trong CCHC” và tiêu chí “Thực hiện các nhiệm vụ được Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm” vẫn có một số đơn vị không đạt điểm, như 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thanh tra Chính phủ; 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Y tế.  Đây cũng là các 

đơn vị ở nhóm cuối của Chỉ số thành phần Công tác chỉ đạo điều hành CCHC.  
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Việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ mặc dù đã có sự cải thiện về điểm số so với 

năm 2017, tuy nhiên, cũng không đồng đều giữa các bộ. Đã có 11/18 bộ đạt số điểm 

tối đa của tiêu chí này (năm 2017 chỉ có 03 bộ).  

 
 

 
Biểu đồ 6: Điểm số các tiêu chí tại lĩnh vực Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 

 

Các bộ tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trong công tác kiểm tra và tuyên 

truyền CCHC. Bên cạnh việc thực hiện kiểm tra theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo cải 

cách hành chính của Chính phủ, các Bộ cũng đã tăng cường công tác kiểm tra đối 

với các đơn vị thuộc và trực thuộc. Tuy nhiên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

không đạt 100% số điểm trong việc thực hiện công tác kiểm tra CCHC. Đối với công 

tác tuyên truyền CCHC, có 15/18 đơn vị hoàn thành kế hoạch tuyên truyền đã ban 
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hành trong năm và có các hình thức tuyên truyền CCHC phong phú, đa dạng, tổ chức 

tọa đàm hoặc hội thi cải cách hành chính. Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải và Bộ 

Tài nguyên và Môi trường không đạt điểm số tối đa ở tiêu chí thành phần về thực hiện 

các hình thức tuyên truyền CCHC. 

 

 
 

Biểu đồ 7 Tỷ lệ điểm số đạt được của các tiêu chí thuộc lĩnh vực Chỉ đạo, điều hành CCHC 
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2.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi QLNN của bộ 
 

Bảng 4: Kết quả điểm số và Chỉ số thành phần xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc 
phạm vi QLNN đạt được của các bộ, cơ quan ngang bộ 

Xếp 
hạng 

Các bộ, cơ quan ngang bộ 

Xây dựng và tổ 
chức thực hiện 
thể chế thuộc 
phạm vi QLNN 

của bộ  
(Điểm tối đa 16.5) 

Chỉ số thành 
phần Xây dựng 

và tổ chức 
thực hiện thể 

chế thuộc 
phạm vi QLNN 

của bộ (%) 

1.  Bộ Tư pháp 14.36 87.05 

2.  Bộ Nội vụ 14.16 85.83 

3.  Ngân hàng nhà nước Việt Nam 13.80 83.62 

4.  Bộ Khoa học và Công nghệ 13.67 82.83 

5.  Bộ Tài chính 13.34 80.83 

6.  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 12.90 78.17 

7.  Bộ Tài nguyên và Môi trường 12.78 77.44 

8.  Bộ Y Tế 12.75 77.27 

9.  Bộ Xây dựng 12.68 76.87 

10.  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12.25 74.26 

11.  Bộ Công Thương 12.25 74.22 

12.  Bộ Ngoại giao 12.23 74.13 

13.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 12.10 73.32 

14.  Thanh tra Chính phủ 11.97 72.54 

15.  Bộ Thông tin và Truyền thông 11.41 69.12 

16.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 11.25 68.20 

17.  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 11.00 66.65 

18.  Bộ Giao thông vận tải 8.62 52.24 

 Giá trị trung bình 12.42 75.26% 

 

Tại Chỉ số CCHC giai đoạn 2012 - 2017, lĩnh vực “Xây dựng và tổ chức thực hiện thể 

chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ” bao gồm: 6 tiêu chí và 12 tiêu chí thành 

phần, cho đến Chỉ số CCHC năm 2018, lĩnh vực này bao gồm: 7 tiêu chí và 12 tiêu 

chí thành phần cụ thể các tiêu chí như sau: 

- Xây dựng VBQPPL trong năm theo chương trình xây dựng pháp luật đã được phê 

duyệt; 

- Theo dõi thi hành pháp luật; 

- Xử lý VBQPPL sau rà soát; 

- Kiểm tra, xử lý VBQPPL; 

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi QLNN của bộ; 

- Trả lời kiến nghị của cá nhân, tổ chức để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan 

đến thể chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý của bộ; 
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- Tác động của cải cách đến thể chế, cơ chế, chính sách thuộc phạm vi QLNN của bộ. 

Như vậy, kết quả đánh giá thực trạng hoạt động lĩnh vực xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ được thể hiện thông qua những kết quả chủ 

yếu tại các tiêu chí nói trên. Cả về mặt định tính và định lượng, những kết quả đều 

được thể hiện tương đối rõ nét trong cả giai đoạn 2012 - 2018.  

Các bộ, cơ quan ngang bộ đã đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác cải cách thể chế, 

qua đó góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Đặc biệt đã quan tâm, tập trung đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược gắn với 

tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, loại bỏ những rào cản và hoàn 

thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả đầu tư. Nhiều biện pháp, giải pháp đã 

được đề xuất nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thẩm định, kiểm 

tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, đẩy mạnh công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật, tập trung vào những vấn đề đang gây khó khăn, cản trở hoạt động sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp. Có thể nói, đây là một trong những kết quả chủ yếu của 

các bộ, ngành trong lĩnh vực xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Tuy nhiên, điều có thể dễ nhận thấy, đó là, kết quả xây dựng và tổ chức thực hiện thể 

chế của các bộ, cơ quan ngang bộ có sự thay đổi không đồng đều giữa các năm và 

cũng không tương đồng về chất lượng giữa các bộ, cơ quan ngang bộ. 

  

 

 
Biểu đồ 8 Giá trị trung bình lĩnh vực “Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi QLNN 

của Bộ” qua các năm 

Sự thay đổi không đồng đều về giá trị trong cả giai đoạn 2012 - 2018 với đỉnh cao nhất 

ở năm 2015 và xuống thấp nhất ở năm 2018 cho thấy các bộ, cơ quan ngang bộ còn 

nhiều vấn đề cần phải quan tâm trong công tác xây dựng thể chế.  
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Giá trị trung bình của lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của bộ là 75.26%, thấp nhất trong 07 năm triển khai xác định Chỉ số 

CCHC. Bộ Tư pháp; Bộ Nội vụ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là 03 đơn vị đạt Chỉ 

số thành phần lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế cao nhất. Bộ Giao thông 

vận tải có kết quả thấp nhất, với Chỉ số thành phần ở lĩnh vực này là 52.24% (Bảng 4, 

Biểu đồ 9). Kết quả của từng Bộ theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần cũng không đồng 

đều, có sự khác biệt giữa các tiêu chí cũng như qua điều tra xã hội học.  

 

Biểu đồ 9: Chỉ số thành phần “Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi QLNN của Bộ 
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Phân tích điểm số đạt được của từng bộ theo các tiêu chí cho thấy vẫn còn một số 

đơn vị không hoàn thành 100% các nội dung, như: việc xây dựng VBQPPL trong năm 

theo chương trình xây dựng pháp luật đã được phê duyệt; theo dõi thi hành pháp luật; 

xử lý VBQPPL sau rà soát; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; trả lời kiến 

nghị của cá nhân, tổ chức. 

 

 

Biểu đồ 10: Điểm số đạt được theo từng tiêu chí của lĩnh vực Xây dựng và tổ chức thực hiện 
thể chế thuộc phạm vi QLNN của Bộ 
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Năm 2018 có 05 bộ không đạt điểm số tại tiêu chí “Xây dựng VBQPPL trong năm theo 

chương trình xây dựng pháp luật đã được phê duyệt”, đó là: Bộ Ngoại giao, Thanh tra 

Chính phủ; Bộ Thông tin truyền thông; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ 

Giao thông vận tải (Năm 2017 có 03 đơn vị: Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng và Bộ Y tế). 

Bộ Giao thông vận tải, đơn vị đứng cuối cũng không đạt 100% số điểm tại tiêu chí “Trả 

lời kiến nghị của cá nhân, tổ chức để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thể 

chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý của bộ” và chỉ đạt 64.92% số điểm qua điều tra 

xã hội học đối với tiêu chí “Tác động của cải cách đến thể chế, cơ chế, chính sách 

thuộc phạm vi QLNN của bộ” (Biểu đồ 11). Đây cũng là một trong những điểm còn hạn 

chế trong công tác cải cách thể chế trong năm vừa qua của Bộ Giao thông vận tải.  

 
 

Biểu đồ 11: Tỷ lệ điểm số đạt được theo các tiêu chí của lĩnh vực Xây dựng và tổ chức  
thực hiện thể chế thuộc phạm vi QLNN của Bộ 

 

Tất cả 18 bộ đạt điểm tối đa tại 02 tiêu chí:  “Xử lý VBQPPL sau rà soát” và “Thanh tra 

64.92
66.63

63.37 62.07

66.26
67.98

69.75

61.39
63.38 62.46 63.33 63.69

65.31

71.15

62.23

77.30

68.82
71.50

Xây dựng VBQPPL trong năm theo chương trình xây dựng pháp luật đã được phê duyệt (% điểm đạt được/tối đa 2)

Theo dõi thi hành pháp luật (% điểm đạt được/tối đa 1.5 điểm)

Xử lý VBQPPL sau rà soát (% điểm đạt được/tối đa 1.5 điểm)

Kiểm tra, xử lý văn bản QPPL (% điểm đạt được/tối đa 2 điểm)

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi QLNN của bộ (% điểm đạt được/tối đa 1 điểm)

Trả lời kiến nghị của cá nhân, tổ chức (% điểm đạt được/tối đa 1 điểm) 

Tác động của cải cách đến thể chế, cơ chế, chính sách thuộc phạm vi QLNN của bộ (% điểm đạt được/tối đa 7.5 điểm)
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việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi QLNN của bộ”. Tại tiêu chí “Kiểm 

tra, xử lý VBQPPL” có 15/18 đơn vị đạt 100% số điểm. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam; Bộ Công Thương; Bộ Giao thông vận tải chỉ đạt lần lượt 50%, 82.15% 

và 25%. Chỉ số CCHC năm 2018 lần đầu tiên đánh giá các bộ trong việc trả lời kiến 

nghị của cá nhân, tổ chức để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thể chế, 

chính sách thuộc phạm vi quản lý của bộ. Tại tiêu chí này, có 10 đơn vị đạt 100% số 

điểm, ngược lại, 09 đơn vị: Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Giao thông vận tải không 

đạt điểm số.  

 

Giá trị trung bình của tiêu chí “Tác động của cải cách đến thể chế, cơ chế, chính sách 

thuộc phạm vi QLNN của bộ” qua điều tra xã hội học chỉ đạt 66.20%. Giá trị cụ thể tại 

từng tiêu chí thành phần cũng cho thấy sự khác biệt trong đánh giá về chất lượng thể 

chế của các bộ, cơ quan ngang bộ. Trong số 06 tiêu chí thành phần của điều tra xã 

hội học thuộc lĩnh vực này thì tiêu chí thành phần “Tính đồng bộ, thống nhất của hệ 

thống VBQPPL thuộc phạm QLNN của Bộ” có đơn vị đạt tỷ lệ điểm số cao nhất là 

80.22%, trong khi đó, tiêu chí thành phần “Tính kịp thời trong việc phát hiện và xử lý 

các bất cập, vướng mắc trong tổ chức thực hiện VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của 

Bộ” có đơn vị đạt tỷ lệ điểm số thấp nhất ở mức 52.27%. Đồng thời, tiêu chí thành 

phần này cũng cho thấy đa số các bộ nhận được tỷ lệ đánh giá ở mức thấp hơn so 

với các tiêu chí thành phần khác (Biểu đồ 12).  

 

 
 

Biểu đồ 12: So sánh giá trị của 06 tiêu chí thành phần thuộc tiêu chí “Tác động của cải cách 
đến thể chế, cơ chế, chính sách thuộc phạm vi QLNN của bộ” 
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Vai trò của bộ đối với 
sự phát triển của 
ngành, lĩnh vực 
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Giá trị của Bộ cao nhất Giá trị trung vị Giá trị của Bộ thấp nhất
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Biểu đồ 13: Tỷ lệ điểm số đạt được tại các TCTP của tiêu chí “Tác động của cải cách đến  
thể chế, cơ chế, chính sách thuộc phạm vi QLNN của bộ” 

 

 
2.3. Cải cách thủ tục hành chính 

 
Năm 2018 tiếp tục ghi nhận những nỗ lực trong đẩy mạnh cải cách TTHC của Chính 

phủ và các bộ, ngành. Điểm nổi bật là việc quyết liệt triển khai thực hiện các nghị quyết 

của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp. Tại Nghị 

quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 về tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 

gia, Chính phủ đã yêu cầu các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương phải trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện các giải pháp 

và nhiệm vụ cụ thể quy định tại Nghị quyết theo thẩm quyền được giao, nhằm tạo 

chuyển biến tích cực trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm như: Cắt giảm danh mục 

hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành; bãi bỏ, đơn giản hóa điều kiện đầu 

tư, kinh doanh; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC… Chỉ thị số 

07/CT-TTg ngày 05/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, 

thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển 

doanh nghiệp đến năm 2020 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp 

trong năm 2018 đã thể hiện một năm đạt được nhiều kết quả trong cải cách TTHC. 
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Vai trò của bộ đối với sự phát triển của ngành, lĩnh vực (% điểm đạt được/tối đa 1.5 điểm)

Tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ (% điểm đạt được/tối đa 1 điểm)

Tính hợp lý của các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ (% điểm đạt được/tối đa 1 điểm)

Tính khả thi của các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ (% điểm đạt được/tối đa 1 điểm)

Tính kịp thời trong tổ chức triển khai các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ (% điểm đạt được/tối đa 1.5 điểm)

Tính kịp thời trong việc phát hiện và xử lý các bất cập, vướng mắc trong tổ chức thực hiện VBQPPL thuộc phạm vi 
QLNN của bộ (% điểm đạt được/tối đa 1.5 điểm)
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Bảng 5: Kết quả điểm số và Chỉ số thành phần cải cách TTHC của các bộ, cơ quan ngang bộ 

Xếp 
hạng 

Các bộ, cơ quan ngang bộ 

Cải cách 
TTHC 

(Điểm tối đa 
15.5) 

Chỉ số thành 
phần cải cách 

TTHC (%) 

1.  Ngân hàng nhà nước Việt Nam 13.86 89.43 

2.  Bộ Tài chính 13.77 88.87 

3.  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 13.72 88.53 

4.  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13.71 88.45 

5.  Bộ Tư pháp 13.57 87.55 

6.  Bộ Công Thương 13.50 87.09 

7.  Bộ Ngoại giao 13.43 86.62 

8.  Thanh tra Chính phủ 13.14 84.78 

9.  Bộ Xây dựng 13.09 84.44 

10.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 12.74 82.21 

11.  Bộ Tài nguyên và Môi trường 12.72 82.05 

12.  Bộ Thông tin và Truyền thông 12.70 81.93 

13.  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 12.57 81.12 

14.  Bộ Nội vụ 12.48 80.53 

15.  Bộ Giao thông vận tải 12.22 78.84 

16.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 11.81 76.21 

17.  Bộ Khoa học và Công nghệ 11.50 74.18 

18.  Bộ Y Tế 7.61 49.12 

Giá trị trung bình 12.67 81.78% 
 

Giá trị trung bình của lĩnh vực cải cách TTHC năm 2018 của các bộ đạt 81.78%, cao 

hơn 5.48% so với năm 2017 (năm 2017 giá trị là 76.30%). Có 12 bộ đạt kết quả Chỉ 

số thành phần cải cách TTHC trên mức giá trị trung bình đạt được của 18 bộ, bao 

gồm: Ngân hàng nhà nước Việt Nam; Bộ Tài chính; Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Tư pháp; Bộ Công Thương; Bộ Ngoại giao; 

Thanh tra Chính phủ; Bộ Xây dựng; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Tài nguyên và Môi 

trường và Bộ Thông tin và Truyền thông. Bộ Y tế tiếp tục đứng cuối Chỉ số thành phần 

cải cách TTHC, với kết quả là 49.12% (Năm 2017 kết quả là 49.78%).     



 

     
PAR INDEX 2018 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2018    41 
 

 

 
 

 

Biểu đồ 14: Chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính 

Các nội dung công bố, công khai TTHC đã có bước chuyển biến tích cực, có 09 đơn 

vị đạt tỷ lệ 100% số điểm tại tiêu chí này, không có đơn vị nào không đạt điểm, trong 

khi đó, năm 2017 cho thấy có 09 bộ không đạt được điểm nào tại tiêu chí “Công bố, 

công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ TTHC”. Tiêu chí “Công tác tiếp nhận và 

xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Bộ” tiếp tục cho thấy hầu hết các bộ đạt tỷ lệ 100% số điểm, duy nhất Bộ 

Ngoại giao chỉ đạt tỷ lệ 50% số điểm của tiêu chí. Tại tiêu chí “Kết quả giải quyết hồ 

sơ TTHC” chỉ có duy nhất Bộ Y tế không đạt được điểm.  
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Tuy nhiên, lĩnh vực cải cách TTHC qua xác định Chỉ số CCHC năm 2018 vẫn cho thấy 

những tồn tại, bất cập, đặc biệt là ở nội dung công bố, công khai TTHC và kết quả giải 

quyết hồ sơ TTHC. Vẫn còn 09 đơn vị không đạt tỷ lệ 100% số điểm thuộc tiêu chí 

này, bao gồm: Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, Bộ Xây dựng và Thanh tra Chính phủ. Đây đồng thời cũng là 09 đơn 

vị xếp vị trí cuối của Chỉ số thành phần cải cách TTHC (Biểu đồ 15). Bên cạnh đó, có 

11 đơn vị không đạt 100% số điểm của tiêu chí “Kết quả giải quyết TTHC” (Năm 2017 

chỉ có 7 đơn vị).  

 
 

Biểu đồ 15: Tỷ lệ điểm số đạt được tại các tiêu chí “Công bố, công khai TTHC và kết quả  
giải quyết hồ sơ TTHC” và “Kết quả giải quyết TTHC” 

 

Kết quả điểm số của các bộ đạt được tại các tiêu chí của lĩnh vực cải cách TTHC cũng 

cho những kết quả tương đối khác biệt trong cơ cấu tỷ trọng điểm. Tỷ trọng điểm của tiêu 

chí “Tác động của cải cách đến chất lượng quy định TTHC” qua điều tra xã hội học vẫn 

chiếm tỷ lệ cao trong số 05 tiêu chí. Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy, tỷ lệ điểm số này càng 

cao thì các bộ lại nhận được ít điểm số hơn qua công tác tự đánh giá và thực hiện các 

quy định của Chính phủ về công tác cải cách TTHC. Bộ Y tế có tỷ lệ điểm số qua điều tra 

xã hội học chiếm tới 54.03% trên tổng số điểm 7.61 đạt được của lĩnh vực cải cách TTHC, 

tuy nhiên, tỷ lệ điểm số của các tiêu chí khác có kết quả thấp, hoặc không đạt điểm số, 

cũng như có tỷ lệ thấp hơn nhiều so với các bộ, ngành còn lại (Biểu đồ 16).  
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Biểu đồ 16: Cơ cấu tỷ trọng điểm số của từng tiêu chí so với tổng điểm đạt được của lĩnh vực 
cải cách TTHC 

Công tác kiểm soát quy định TTHC cũng chiếm tỷ trọng điểm số tương đối cao so với 

tổng số điểm đạt được của các bộ trong lĩnh vực cải cách TTHC. Điều này cũng phản 

ánh những kết quả tích cực trong năm 2018 của các bộ, ngành, đặc biệt là những bộ 

đứng đầu Chỉ số thành phần cải cách TTHC. Công tác rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa 

TTHC có nhiều chuyển biến tích cực, các bộ đã tiến hành rà soát, đề xuất cắt giảm và 

đơn giản hóa nhiều TTHC, nhất là việc bãi bỏ các thành phần hồ sơ không phù hợp, 

loại bỏ nhiều điều kiện kinh doanh, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, tạo mọi thuận lợi 

cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC. Bộ Tài chính đã phê duyệt phương 

án cắt giảm, đơn giản hóa đối với 176 TTHC (trong đó, cắt giảm 148 thủ tục và đơn giản 

hóa 28 thủ tục) thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ, các lĩnh vực có nhiều TTHC được đề 

xuất cắt giảm là: Chứng khoán (giảm 36 thủ tục); công sản (giảm 23 thủ tục); kho bạc 
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(giảm 10 thủ tục). Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành và trình cấp có 

thẩm quyền ban hành văn bản QPPL để đơn giản hóa 30 TTHC liên quan đến đầu tư, 

kinh doanh. Bộ Công Thương đã rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa 

đối với nhiều TTHC thuộc lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, lĩnh vực xuất nhập khẩu và 

lĩnh vực điện.  

 

So sánh tỷ lệ điểm số đạt được qua điều tra xã hội học với các tiêu chí tự đánh giá 

của các bộ tiếp tục cho thấy có những xu hướng thay đổi khác biệt giữa các nội dung 

đánh giá. Đa số các bộ có kết quả tự đánh giá cao hơn kết quả điều tra xã hội học, Bộ 

Y tế năm thứ hai liên tiếp có kết quả tự đánh giá thấp hơn tỷ lệ điểm số đạt được qua 

điều tra xã hội học (Biểu đồ 17). Kết quả đánh giá năm 2018 cũng cho thấy không có 

đơn vị nào đạt tỷ lệ điểm số tối đa 100% của tổng số các tiêu chí tự đánh giá (Năm 

2017 có 4 đơn vị đạt tối đa 100% số điểm tại cả 04 tiêu chí). 

 
 

Biểu đồ 17: Tỷ lệ điểm số đạt được giữa các tiêu chí tự đánh giá và tiêu chí qua điều tra XHH 
 

Kết quả năm 2018 tiếp tục cho thấy khoảng cách tỷ lệ điểm số của các bộ qua điều tra 

xã hội học không lớn. Trung bình tỷ lệ điểm số các Bộ nhận được qua điều tra xã hội 

học là 70.91 (Năm 2017 là 70.05%). Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tư pháp và 

Bộ Nội vụ có tỷ lệ điểm số qua điều tra xã hội học cao nhất trong số 18 bộ. Trong khi 

đó, Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ có tỷ lệ điểm số thấp nhất, lần  
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lượt là 66.65% và 66.63%. Các bộ nhận được đánh giá thấp đối với nội dung “Tính 

hợp lý về các quy định hồ sơ, trình tự thực hiện TTHC thuộc phạm QLNN của bộ” chỉ đạt 

68.44%. Trong khi đó, nội dung “Sự minh bạch, rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 

trong quy trình giải quyết TTHC do bộ công bố” nhận được kết quả đánh giá cao nhất với 

giá trị 71.83% (Biểu đồ 18). 

 
Biểu đồ 18: Giá trị trung bình của các TCTP thuộc lĩnh vực cải cách TTHC qua điều tra XHH 

 
 

Biểu đồ 19: Tỷ lệ điểm số đạt được của các bộ tại các TCTP thuộc lĩnh vực cải cách TTHC qua 
điều tra XHH 
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2.4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

Các nội dung cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trong một vài năm vừa 

qua tập trung cho việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, 

phân định và làm rõ chức năng, nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cũng như 

xác định rõ hơn việc thực hiện chức năng xây dựng, ban hành thể chế, kế hoạch, 

chính sách, quản lý vĩ mô đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, việc phân 

định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ 

trưởng cũng là một trong những kết quả nổi bật của nội dung cải cách tổ chức bộ máy. 

Các bộ đã tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy của các 

cơ quan, đơn vị, bước đầu khắc phục những chồng chéo, trùng lắp về chức năng, 

nhiệm vụ, đã chuyển cho các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ hoặc doanh nghiệp 

làm những công việc về dịch vụ không cần thiết phải do cơ quan hành chính nhà nước 

trực tiếp thực hiện. Nhìn chung, cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong của bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã được sắp xếp, góp phần xây dựng một bộ máy 

tinh gọn, hợp lý, tương xứng với chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước của mỗi cơ 

quan; định rõ tính chất và các loại hình tổ chức trực thuộc để tham mưu và thực thi 

pháp luật.  

Bảng 6: Kết quả điểm số và Chỉ số thành phần cải cách tổ chức bộ máy HCNN 

Xếp 
hạng 

Các bộ, cơ quan ngang bộ 

Cải cách tổ 
chức bộ máy 

HCNN 

(Điểm tối đa 
12.5) 

Chỉ số  

thành phần  

(%) 

1.  Bộ Tài chính 11.45 91.61 

2.  Bộ Y Tế 11.08 88.63 

3.  Bộ Tư pháp 10.81 86.49 

4.  Bộ Khoa học và Công nghệ 10.74 85.93 

5.  Bộ Thông tin và Truyền thông 10.70 85.60 

6.  Ngân hàng nhà nước Việt Nam 10.67 85.37 

7.  Bộ Nội vụ 10.50 84.04 

8.  Bộ Công Thương 10.35 82.77 

9.  Bộ Ngoại giao 10.32 82.53 

10.  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10.30 82.37 

11.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 10.15 81.24 

12.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 9.95 79.60 

13.  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 9.66 77.32 

14.  Bộ Tài nguyên và Môi trường 9.57 76.52 

15.  Thanh tra Chính phủ 9.14 73.08 

16.  Bộ Xây dựng 9.04 72.28 

17.  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 8.60 68.80 

18.  Bộ Giao thông vận tải 8.45 67.59 

Giá trị trung bình 10.08 80.65% 
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Giá trị trung bình của Chỉ số thành phần cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

đạt 80.65%. Bộ Tài chính; Bộ Y tế; Bộ Tư pháp là 03 đơn vị đạt Chỉ số thành phần của 

lĩnh vực này cao nhất, lần lượt là 91.61%; 88.63% và 86.49%. Trong khi đó, Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội và Bộ Giao thông vận tải là 02 đơn vị có kết quả thấp 

nhất, lần lượt 68.80% và 67.59% (Bảng 6, Biểu đồ 20).  

 

Biểu đồ 20: Chỉ số thành phần cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

 

 

18/18 đơn vị đạt tỷ lệ 100% số điểm tại tiêu chí “Thực hiện phân cấp quản lý”, trong 

khi đó, có 07 đơn vị đạt 100% số điểm tại tiêu chí “Thực hiện quy định của Chính phủ 

về tổ chức bộ máy”, và có 09 đơn vị đạt 100% số điểm của tiêu chí “Thực hiện quy 

định về sử dụng biên chế được cấp có thẩm quyền giao” (Biểu đồ 21). Nhìn chung, 

các bộ đã chú trọng công tác rà soát biên chế; thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra 

tại các địa phương theo thẩm quyền, đồng thời có những xử lý kịp thời qua kiểm tra 

việc thực hiện phân cấp. Tuy nhiên, việc thực hiện quy định của Chính phủ về tổ chức 

bộ máy vẫn tiếp tục đạt số điểm thấp, giá trị trung bình của tỷ lệ điểm số các bộ đạt 

được là 68.89%, thấp nhất trong số 04 tiêu chí của lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy 

hành chính nhà nước. Thanh tra Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và 
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Bộ Giao thông vận tải chỉ đạt 20% số điểm, đây cũng là những đơn vị đứng cuối Chỉ 

số thành phần cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. 

 
 

Biểu đồ 21: Tỷ lệ điểm số đạt được tại các tiêu chí của lĩnh vực cải cách TCBM HCNN 

 

Kết quả điều tra xã hội học tiếp tục cho thấy không có sự khác biệt quá lớn về tỷ lệ 

điểm số mà các bộ đạt được. Giá trị trung bình qua điều tra xã hội học là 76.67% (năm 

2017 kết quả là 75.74%). Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt tỷ lệ điểm số cao nhất, 

với 86.19%, trong khi đó, Bộ Nội vụ có kết quả thấp nhất, chỉ đạt tỷ lệ 66.74% điểm số 

qua điều tra xã hội học. Có 07 đơn vị đạt tỷ lệ trên 80% số điểm (Biểu đồ 21). Tuy 

nhiên, qua phân tích từng tiêu chí thành phần của điều tra xã hội học vẫn tiếp tục cho 

thấy các địa phương đánh giá không cao đối với các bộ, ngành Trung ương tại các 

tiêu chí: “Tính hợp lý trong thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ 

chức của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện do bộ ban hành” và “Tính hợp lý 

trong việc phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa bộ và địa phương”. 

Giá trị trung bình của các tiêu chí thành phần này lần lượt là 64.46% và 64.90%. Đây 

tiếp tục là một trong những nội dung cần được các bộ có giải pháp rõ ràng hơn, quyết 

liệt hơn trong thời gian tới.  
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Biểu đồ 22: Giá trị trung bình của các tiêu chí thành phần qua điều tra xã hội học 

 

 
 

Biểu đồ 23: So sánh tỷ lệ điểm số của các tiêu chí thành phần của 03 đơn vị đứng đầu và 03 
đơn vị đứng cuối tiêu chí “Tác động của cải cách đến tổ chức bộ máy hành chính”  

91.63
87.70

64.46 64.90

Tình hình thực hiện quy chế làm 
việc của bộ (% điểm đạt được/tối 

đa 1.5 điểm)

Tính hợp lý trong phân định chức 
năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị 
thuộc, trực thuộc bộ (% điểm đạt 

được/tối đa 1.5 điểm)

Tính hợp lý trong thông tư hướng 
dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ 
cấu tổ chức của cơ quan chuyên 
môn cấp tỉnh, cấp huyện do bộ 

ban hành (% điểm đạt được/tối đa 
1.5 điểm)

Tính hợp lý trong việc phân cấp 
thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 
nước giữa bộ và địa phương (% 
điểm đạt được/tối đa 1.5 điểm)

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

Tình hình thực hiện quy chế 
làm việc của bộ

Tính hợp lý trong phân định 
chức năng, nhiệm vụ giữa 

các đơn vị thuộc, trực thuộc 
bộ

Tính hợp lý trong thông tư 
hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức 
của cơ quan chuyên môn 
cấp tỉnh, cấp huyện do bộ 

ban hành

Tính hợp lý trong việc phân 
cấp thực hiện nhiệm vụ quản 
lý nhà nước giữa bộ và địa 

phương

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Bộ Tài chính Thanh tra Chính phủ

Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Nội vụ



  

 

PAR INDEX 2018 
  

50     Báo cáo Chỉ số CCHC 2018 
 

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

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức tiếp tục nhận được 

sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, là một trong những 

trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 

2020. Trong giai đoạn 2012 - 2015, giá trị trung bình của Chỉ số thành phần xây dựng 

và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức năm 2015 đạt cao nhất, với giá 

trị 65.99%. Bên cạnh những kết quả tích cực phản ánh những nỗ lực của các bộ, tuy 

nhiên, điều dễ nhận thấy là giá trị điểm số chưa được cao, còn nhiều tồn tại, hạn chế 

của các bộ trong giai đoạn này. Năm 2018, giá trị trung bình của lĩnh vực này đạt 

88.14%, cao nhất trong cả giai đoạn 2012 - 2018 (Biểu đồ 24). Điều này cho thấy các 

nội dung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của các bộ 

đã từng bước được cải thiện, đáp ứng bước đầu cho việc xây dựng và phát triển của 

bộ, ngành nói riêng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung. 

 

Biểu đồ 24: Giá trị trung bình lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, 
viên chức của các bộ qua các năm 
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Bảng 7: Kết quả điểm số và Chỉ số thành phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CCVC 

Xếp 
hạng 

Các bộ, cơ quan ngang bộ 

Xây dựng và nâng 
cao chất lượng đội 

ngũ CCVC 
(Điểm tối đa 16) 

Chỉ số thành 
phần xây 
dựng và 
nâng cao 

chất lượng 
đội ngũ 

CCVC (%) 

1.  Thanh tra Chính phủ 15.23 95.20 

2.  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 14.96 93.53 

3.  Bộ Tài chính 14.94 93.37 

4.  Bộ Tư pháp 14.90 93.12 

5.  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 14.85 92.82 

6.  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14.65 91.59 

7.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 14.61 91.32 

8.  Bộ Ngoại giao 14.60 91.27 

9.  Bộ Khoa học và Công nghệ 14.36 89.76 

10.  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 14.28 89.24 

11.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 14.16 88.51 

12.  Bộ Y Tế 14.08 88.02 

13.  Bộ Nội vụ 13.86 86.64 

14.  Bộ Công Thương 13.58 84.91 

15.  Bộ Giao thông vận tải 13.53 84.54 

16.  Bộ Xây dựng 12.55 78.46 

17.  Bộ Thông tin và Truyền thông 12.49 78.05 

18.  Bộ Tài nguyên và Môi trường 12.18 76.12 

 Giá trị trung bình 14.1 88.14% 
 

Giá trị trung bình của Chỉ số thành phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ 

công chức, viên chức đạt  88.14%. Đây là Chỉ số thành phần cao nhất trong số 7 Chỉ 

số thành phần của Chỉ số CCHC năm 2018, và đạt giá trị cao nhất trong 7 năm triển 

khai xác định Chỉ số CCHC. Như vậy, có 11 đơn vị có kết quả điểm số trên mức giá trị 

trung bình, trong đó, có 08 bộ đạt Chỉ số thành phần trên 90%, bao gồm: Thanh tra 

Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

và Bộ Ngoại giao (Năm 2017 chỉ có 05 đơn vị có Chỉ số thành phần trên 90%). Bộ Xây 

dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tài nguyên và Môi trường là 03 đơn vị 

đứng cuối Chỉ số thành phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, 

viên chức với giá trị thấp dưới 80%, lần lượt là 78.46%, 78.05% và 76.12% (Bảng 7).  
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Biểu đồ 25: Chỉ số thành phần Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CCVC 

Trong năm 2018, các bộ tiếp tục đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, trong đó, tập 

trung triển khai thực hiện các thể chế về quản lý công chức, viên chức, tiếp tục triển 

khai thực hiện xác định vị trí việc làm, tập trung xây dựng và hoàn thiện bản mô tả 

công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm các cơ quan hành chính, đơn vị 

sự nghiệp, tạo cơ sở cho việc tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng và quản lý công chức. 

Bên cạnh đó, các bộ cũng tập trung triển khai thực hiện nghiêm quy định về quản lý 

công chức, viên chức do các cơ quan có thẩm quyền ban hành, triển khai nhiều biện 

pháp nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc, 

bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân 

theo quy định tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước các cấp. Các 

bộ cũng đã tập trung triển khai thực hiện các quy định về đánh giá, phân loại công 

chức, viên chức, tạo tiền đề cho việc tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ công chức, 

viên chức. Một số đơn vị triển khai thực hiện Đề án Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn  
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lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng theo quy định tại Kết luận số 202-TB/TW 

ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị, trong năm 2018, theo đó, các đơn vị đã tổ chức thành 

công việc thi tuyển đối với một số chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, như là: Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và Bộ Nội vụ… 

 

 

Biểu đồ 26: Chỉ số thành phần nâng cao chất lượng đội ngũ CCVC qua các năm 

Nhìn chung, các bộ có xu hướng tăng điểm số qua các năm, tuy nhiên, tỷ lệ không 

đồng đều giữa các năm và giữa các bộ. Có 10 đơn vị có Chỉ số thành phần giảm hơn 

so với năm 2017, đó là các bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Khoa học và Công 

nghệ, Ngoại giao, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Xây 

dựng, Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Biểu đồ 26). Điều này cho thấy những kết 

quả và nỗ lực đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của các bộ, ngành Trung 

ương chưa thực sự được quan tâm một cách đầy đủ. Giá trị trung bình Chỉ số thành 

phần đạt được qua 7 năm xác định Chỉ số CCHC của các bộ chưa đạt đến 80%. Cơ 

cấu số lượng lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ, Cục, Tổng cục còn chưa hợp lý, vẫn còn 

tình trạng lãnh đạo nhiều hơn số lượng công chức không giữ chức vụ lãnh đạo. Việc 

sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế còn khó khăn, vướng mắc, chưa 

đạt yêu cầu đề ra, kỷ luật, kỷ cương công vụ chưa nghiêm vẫn là những tồn tại, hạn 

chế trong thời gian vừa qua.  
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Biểu đồ 27: Cơ cấu tỷ trọng điểm số của từng tiêu chí so với tổng điểm đạt được  
trong lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ ccvc 

 
 

Kết quả năm 2018 cho thấy, có 16/18 bộ đạt điểm tại cả 8 tiêu chí của lĩnh vực xây 

dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, với tỷ lệ điểm số đạt 

được của từng tiêu chí đóng góp vào tổng điểm đạt được của Chỉ số thành phần với 

mức độ khác nhau. Bộ Thông tin và Truyền thông không đạt điểm số tại tiêu chí “Mức 

độ hoàn thành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức” và Bộ Tài nguyên 

và Môi trường không đạt điểm số tại tiêu chí “Thực hiện quy định về luân chuyển, bổ 

nhiệm vị trí lãnh đạo tại các đơn vị thuộc bộ” (Biểu đồ 28 và Biểu đồ 29). 

Nhìn chung, giá trị trung bình tại từng tiêu chí mà các bộ đạt được ở mức cao so với 

các năm trước. Tất cả 18/18 bộ đạt tỷ lệ 100% điểm số tại tiêu chí “Thi nâng ngạch 

công chức, thăng hạng viên chức theo thẩm quyền của bộ”, bên cạnh đó, tiêu chí “Mức 

độ hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCVC” có giá trị trung bình tỷ lệ điểm số 

cao thứ hai, với kết quả là 93.19%, có đến 16/18 bộ đạt tỷ lệ 100% số điểm, trừ Bộ 

Thông tin và Truyền thông không đạt điểm và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đạt tỷ lệ điểm 

số là 87.5%. Qua xác định Chỉ số CCHC năm 2018 cho thấy, vẫn còn một số đơn vị 

chưa hoàn thành phê duyệt vị trí việc làm kèm theo bảng mô tả công việc và khung 

năng lực tại 100% số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, theo đó, tỷ lệ điểm số đạt được 

thấp, như Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Xây dựng chỉ đạt tỷ lệ 50%; Bộ Giáo 

dục và Đào tạo có tỷ lệ điểm số 75% và Bộ Lao động - Thương binh  và Xã hội với tỷ 

lệ điểm số 62.5%. Qua kết luận thanh tra về công tác nội vụ cũng cho thấy một số đơn  
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vị còn tồn tại, hạn chế về công tác tuyển dụng công chức, viên chức, công tác luân 

chuyển, bổ nhiệm  vị trí lãnh đạo tại các đơn vị thuộc bộ, do vậy, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng 

và Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạt tỷ lệ 50% điểm số tại tiêu chí “Tuyển dụng 

công chức, viên chức”; Bộ Xây dựng có kết quả tỷ lệ điểm số 50% tại tiêu chí “Thực 

hiện quy định về luân chuyển, bổ nhiệm vị trí lãnh đạo tại các đơn vị thuộc bộ”.  

 

 

Biểu đồ 28: Tỷ lệ điểm số đạt được tại các tiêu chí tự đánh giá, chấm điểm của các bộ  

trong lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ ccvc 

Các tiêu chí: “Tác động của cải cách đến quản lý công chức, viên chức” và “Tác động 

của cải cách đến chất lượng đội ngũ công chức của bộ” tiếp tục được đánh giá thông 

qua điều tra xã hội học, là một kênh thông tin quan trọng đối với các bộ. Tiêu chí “Tác 

động của cải cách đến quản lý công chức, viên chức” được đánh giá theo 02 tiêu chí 

thành phần: Tình trạng tiêu cực trong tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức và 

tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức. 

Trong khi đó, tiêu chí “Tác động của cải cách đến chất lượng đội ngũ công chức của 

bộ” được đánh giá tại 03 tiêu chí thành phần: Năng lực chuyên môn của công chức 

trong phối hợp, xử lý công việc; tinh thần trách nhiệm của công chức trong phối hợp, xử 

lý công việc và tình trạng công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân.  

Kết quả cho thấy tiêu chí “Tác động của cải cách đến quản lý công chức, viên chức” 

có giá trị điểm số trung bình cao hơn tiêu chí “Tác động của cải cách đến chất lượng 

đội ngũ công chức của bộ” 14.57%. Cụ thể, trung bình điểm số các bộ đạt được ở tiêu 

chí “Tác động của cải cách đến quản lý công chức, viên chức” là 93.04%, ngược lại, 

giá trị trung bình của tiêu chí “Tác động của cải cách đến chất lượng đội ngũ công 

chức của bộ” chỉ đạt 78.48%. Thanh Tra Chính phủ đạt tỷ lệ cao nhất với giá trị 100% 
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tại tiêu chí “Tác động của cải cách đến quản lý công chức, viên chức”, trong khi đó, 

Bộ Nội vụ đạt tỷ lệ thấp nhất với giá trị 76.07% (Biểu đồ 29).  

 

 

Biểu đồ 29: Tỷ lệ điểm số đạt được qua điều tra XHH trong lĩnh vực xây dựng và nâng cao  
chất lượng đội ngũ ccvc 

Phân tích cụ thể tại từng tiêu chí thành phần của 02 tiêu chí qua điều tra xã hội học 

tiếp tục cho thấy những kết quả biến động so với năm 2017. Thanh tra Chính phủ đạt 

tỷ lệ điểm số thấp nhất của năm 2017, tuy nhiên, kết quả của năm 2018 cho thấy đạt 

tỷ lệ 100% số điểm tại cả 02 tiêu chí thành phần “Tình trạng tiêu cực trong tuyển dụng, 

bổ nhiệm CCVC” và “Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm 

CCVC”. Như vậy, qua điều tra xã hội học cho thấy Thanh tra Chính phủ đã có sự cải 

thiện đáng kể tại các nội dung này trong năm vừa qua. Bộ Tài chính tiếp tục đạt 100% 

số điểm tại tiêu chí thành phần “Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng, 

bổ nhiệm CCVC”, tuy nhiên, chỉ đạt 99.77% tại tiêu chí thành phần “Tình trạng tiêu cực 

trong tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức” (Năm 2017, Bộ Tài chính đạt 100% 

tại cả 02 tiêu chí thành phần này). Bộ Nội vụ đạt tỷ lệ điểm số thấp nhất tại cả 02 tiêu 

chí thành phần của tiêu chí “Tác động của cải cách đến quản lý công chức, viên chức” 

(Biểu đồ 30).  

Giá trị trung bình của tiêu chí “Tác động của cải cách đến chất lượng đội ngũ công 

chức của bộ” đạt 78.48%. Bộ Tài chính đạt giá trị cao nhất với 87.63% và Bộ Nội vụ 

đạt tỷ lệ điểm số thấp nhất với giá trị 68.46% (Biểu đồ 29). 
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Biểu đồ 30: Tỷ lệ điểm số đạt được tại các tiêu chí thành phần của tiêu chí “Tác động của  
cải cách đến quản lý công chức, viên chức” 

 

 
 

Biểu đồ 31: Tỷ lệ điểm số đạt được tại các tiêu chí thành phần của tiêu chí “Tác động của  
cải cách đến chất lượng đội ngũ công chức của bộ” 
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Đánh giá về năng lực chuyên môn của công chức trong phối hợp, xử lý công việc có 

giá trị trung bình là 75.26%, tiếp tục có giá trị thấp nhất trong số 03 tiêu chí thành phần. 

Bộ Tài chính đạt giá trị cao nhất, 86.69%; Bộ Nội vụ có tỷ lệ điểm số thấp nhất, với giá 

trị 64.80%. Tiêu chí thành phần “Tinh thần trách nhiệm của công chức trong phối hợp, 

xử lý công việc” có tỷ lệ điểm số trung bình là 76.81%, Bộ Tài chính có kết quả cao 

nhất, đạt 87.17%, trong khi đó, Bộ Nội vụ tiếp tục có tỷ lệ điểm số thấp nhất, chỉ đạt 

61.23%. Tiêu chí thành phần “Tình trạng công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để 

trục lợi cá nhân” đạt giá trị trung bình 83.36%. Có 14/18 Bộ đạt tỷ lệ điểm số trên 80%, 

trong đó, Bộ Tài chính tiếp tục có kết quả cao nhất, đạt tỷ lệ điểm 89.03% và Bộ Nội 

vụ tiếp tục có giá trị điểm thấp nhất, 76.75% (Biểu đồ 31). 

2.6. Cải cách tài chính công 
 

Bảng 8: Điểm số đạt được và kết quả Chỉ số thành phần cải cách tài chính công 

Xếp 
hạng 

Các bộ, cơ quan ngang bộ 
Cải cách tài 
chính công  

(Điểm tối đa 13.5) 

Chỉ số 
thành phần 

(%) 

1.  Bộ Tài chính 13.50 100.00 

2.  Thanh tra Chính phủ 13.00 96.30 

3.  Ngân hàng nhà nước Việt Nam 12.67 93.87 

4.  Bộ Tài nguyên và Môi trường 12.65 93.71 

5.  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 12.33 91.30 

6.  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 12.27 90.91 

7.  Bộ Công Thương 12.05 89.25 

8.  Bộ Giao thông vận tải 11.98 88.74 

9.  Bộ Tư pháp 11.68 86.52 

10.  Bộ Y Tế 11.20 83.00 

11.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 10.60 78.53 

12.  Bộ Xây dựng 10.59 78.47 

13.  Bộ Ngoại giao 10.38 76.86 

14.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 10.35 76.69 

15.  Bộ Khoa học và Công nghệ 9.67 71.65 

16.  Bộ Thông tin và Truyền thông 9.30 68.92 

17.  Bộ Nội vụ 9.14 67.69 

18.  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 8.16 60.44 

 Giá trị trung bình 11.2 82.94% 

Lĩnh vực cải cách tài chính công tại Chỉ số CCHC cấp Bộ năm 2018, thay đổi tiêu chí 

“Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính” 

bằng tiêu chí “Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách”, đồng thời, bổ sung 

thêm 01 tiêu chí và 08 tiêu chí thành phần, nâng tổng số tiêu chí và tiêu chí thành phần 

của lĩnh vực này là 04 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần. Cụ thể, tại tiêu chí “Tổ chức 

thực hiện công tác tài chính - ngân sách” được đánh giá trên 03 tiêu chí thành phần:  
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Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm; tổ chức 

thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân 

sách và thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính tại bộ. Đối 

với tiêu chí bổ sung “Công tác quản lý, sử dụng tài sản công” được đánh giá trên 04 

tiêu chí thành phần: Ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm 

vi quản lý theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; ban hành tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng diện tích chuyên dùng theo quy định tại Nghị định số 152/2017/NĐ-

CP của Chính phủ; ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và 

kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về quản lý tài sản công. 

Giá trị trung bình các bộ đạt được ở lĩnh vực này là 82.94%. Có 10 bộ đạt Chỉ số thành 

phần cải cách tài chính công trên mức giá trị trung bình, bao gồm: Bộ Tài chính; Thanh 

tra Chính phủ; Ngân hàng nhà nước Việt Nam; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Công Thương; 

Bộ Giao thông vận tải; Bộ Tư pháp và Bộ Y Tế. Năm 2018 tiếp tục có 03 đơn vị có kết 

quả dưới 70%, bao gồm: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, với giá trị lần lượt là: 68.92%; 67.69% và 60.44%. Đây cũng là 03 đơn vị 

đứng cuối của Chỉ số thành phần cải cách tài chính công (Bảng 8 và Biểu đồ 32). 

 
 

Biểu đồ 32: Chỉ số thành phần cải cách tài chính công 
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Nhìn chung, so với năm 2017, có ít hơn số bộ đạt tỷ lệ 100% số điểm tại cả 04 tiêu 

chí. Có 03/18 Bộ đạt tỷ lệ 100% số điểm của tiêu chí “Tổ chức thực hiện công tác tài 

chính - ngân sách”, bao gồm: Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ. Tiêu 

chí “Công tác quản lý, sử dụng tài sản công” có 02 đơn vị đạt tỷ lệ 100% số điểm, bao 

gồm: Bộ Tài chính và Bộ Y tế. Đối với tiêu chí “Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ” có trên gấp đôi số đơn vị đạt tỷ lệ 

100% số điểm so với năm 2017, bao gồm 11 bộ: Tài chính; Thanh tra Chính phủ; Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam; Tài nguyên và Môi trường; Lao động - Thương binh và Xã 

hội; Công Thương; Giao thông vận tải; Tư pháp; Y tế; Giáo dục và Đào tạo và Ngoại 

giao (năm 2017 có 05 đơn vị, năm 2016 có 18 đơn vị). Tiêu chí “Tác động của cải cách 

đến quản lý tài chính công” lần đầu tiên có 02 đơn vị đạt tỷ lệ 100% số điểm là Bộ Tài 

chính và Thanh tra Chính phủ  (Biểu đồ 33). Như vậy, Bộ Tài chính đạt tỷ lệ điểm số 

tuyệt đối tại cả 04 tiêu chí. 

 

 
 

Biểu đồ 33: Tỷ lệ điểm số đạt được tại các tiêu chí của lĩnh vực cải cách tài chính công 

 

 
 
 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách  (tỷ lệ điểm số đạt được/tối đa 3 điểm)

Công tác quản lý, sử dụng tài sản công (2 điểm)

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ (tỷ lệ điểm số đạt được/tối đa 3 điểm)

Tác động của cải cách đến quản lý tài chính công (tỷ lệ điểm số đạt được/tối đa 5.5 điểm)
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Tác động của cải cách đến quản lý tài chính công qua điều tra xã hội được đánh giá 

trên 04 tiêu chí thành phần: Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng 

kinh phí của bộ; tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công; tính hiệu quả 

của việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý 

hành chính và tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp 

công lập. Các bộ nhận được kết quả điều tra xã hội học tương đối đồng đều tại các 

tiêu chí thành phần. Tuy nhiên, tại các tiêu chí thành phần “Tính hiệu quả của việc 

thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập” và “Tính hiệu quả của việc 

thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành 

chính” có dao động lớn hơn, khoảng cách giữa đơn vị có điểm số cao nhất và đơn vị 

có điểm số thấp nhất là khoảng 1.5 lần (Biểu đồ 34).  

 

 
 

Biểu đồ 34: Điểm số đạt được tại các tiêu chí thành phần qua điều tra XHH đánh giá “Tác động 
của cải cách đến quản lý tài chính công” 
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Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập (1.5 điểm)

Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính (1.5 điểm)

Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công (1 điểm)

Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của bộ (1.5 điểm)
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2.7. Hiện đại hóa hành chính 
 

Bảng 9: Điểm số đạt được và kết quả Chỉ số thành phần Hiện đại hóa hành chính của các bộ, 
cơ quan ngang bộ 

 

Xếp 
hạng 

Các bộ, cơ quan ngang bộ 

Hiện đại hóa 
hành chính  

(Điểm tối  
đa 15.5) 

Chỉ số thành 
phần (%) 

1.  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 14.43 93.11 

2.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 14.22 91.76 

3.  Ngân hàng nhà nước Việt Nam 14.21 91.69 

4.  Bộ Tài chính 13.69 88.31 

5.  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13.67 88.21 

6.  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13.41 86.54 

7.  Bộ Thông tin và Truyền thông 13.36 86.20 

8.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 13.19 85.11 

9.  Bộ Công Thương 13.16 84.90 

10.  Bộ Tài nguyên và Môi trường 13.13 84.71 

11.  Bộ Xây dựng 12.90 83.22 

12.  Bộ Giao thông vận tải 12.84 82.83 

13.  Bộ Y Tế 12.64 81.55 

14.  Bộ Khoa học và Công nghệ 12.46 80.37 

15.  Bộ Ngoại giao 12.31 79.45 

16.  Bộ Nội vụ 12.08 77.92 

17.  Bộ Tư pháp 11.71 75.56 

18.  Thanh tra Chính phủ 10.62 68.54 

 Giá trị trung bình 13 83.89% 
 

Giá trị trung bình của Chỉ số thành phần hiện đại hóa hành chính là 83.89%. Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội có kết quả 93.11%, đứng đầu Chỉ số thành phần hiện 

đại hóa hành chính. Trong khi đó, Thanh tra Chính phủ với kết quả 68.54%, xếp vị trí 

18 tại lĩnh vực hiện đại hóa hành chính (Bảng 9 và Biểu đồ 35). Như vậy, khoảng cách 

giữa đơn vị đứng đầu và đơn vị đứng cuối là 24.56%, đã được thu hẹp đáng kể so với 

năm 2017 khi có khoảng cách là 60.37%. Có 10 đơn vị có Chỉ số thành phần cao hơn 

giá trị trung bình. Ngoài Thanh tra Chính phủ, các bộ: Ngoại giao, Nội vụ, Tư pháp 

cũng có Chỉ số thành phần dưới 80%, đồng thời cũng là nhóm 04 đơn vị đứng cuối 

Chỉ số thành phần hiện đại hóa hành chính. Các đơn vị này không đạt hoặc đạt điểm 

số thấp tại các nội dung cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng CNTT.  
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Biểu đồ 35: Chỉ số thành phần hiện đại hóa hành chính 

Như vậy, năm 2018 cho thấy các bộ đã đạt được những kết quả tích cực trong việc 

triển khai thực hiện các nội dung của lĩnh vực hiện đại hóa hành chính. Các bộ, ngành 

đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với triển khai các nhiệm 

vụ cải cách hành chính, với quyết tâm xây dựng Chính phủ điện tử, giảm tối đa tỷ lệ 

văn bản giấy trong chỉ đạo điều hành. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 

số 1072/QĐ-TTg ngày 28/8/2018 thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử trên 

cơ sở kiện toàn Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, Thủ 

tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 về việc 

gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước 

nhằm bảo đảm sự thống nhất, xuyên suốt trong hoạt động gửi, nhận văn bản điện tử 

giữa các cơ quan nhà nước các cấp, đặc biệt là việc gửi, nhận các văn bản quy phạm  
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pháp luật. Các bộ cũng đã tập trung xây dựng Trung tâm dữ liệu, trang thiết bị bảo 

đảm an toàn thông tin ở các quy mô khác nhau, từng bước đáp ứng nhu cầu triển khai 

tập trung, quản trị, duy trì các hệ thống thông tin và phần mềm ứng dụng một cách 

hiệu quả; ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử để triển khai thực hiện, làm cơ sở nền 

tảng phát triển Chính phủ điện tử; triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành 

dùng chung ở các quy mô khác nhau. Ngày 18/07/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban 

hành Quyết định số 877/QĐ-TTg về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 

độ 4 để các bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018 - 2019. Chất lượng 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp tại các bộ, ngành, địa 

phương ngày càng được nâng cao, với số lượng hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý 

trực tuyến mức độ 3, 4 ngày càng tăng, nhất là trên các lĩnh vực thuế, hải quan, tư 

pháp. Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, đến nay, tỷ lệ dịch vụ công có 

phát sinh hồ sơ trực tuyến ở các bộ, ngành Trung ương đạt khoảng 33.41%; ở địa 

phương bình quân đạt khoảng 10.78%. 

 

Tuy nhiên, khi phân tích từng tiêu chí của lĩnh vực hiện đại hóa hành chính cho thấy, 

kết quả đạt được của các bộ trong triển khai thực hiện nội dung hiện đại hóa hành 

chính không đồng đều. Còn nhiều đơn vị chưa có sự quan tâm đầu tư và tập trung 

nguồn lực để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và cải 

cách hành chính. Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ mặc dù 

đạt tỷ lệ 100% số điểm tại tiêu chí “Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 

TTHC qua dịch vụ BCCI”, tuy nhiên, có kết quả thấp đối với các nội dung khác, điều 

này dẫn đến Chỉ số thành phần hiện đại hóa hành chính ở nhóm cuối cùng. Cụ thể, 

Thanh tra Chính phủ tiếp tục không đạt điểm tại tiêu chí “Cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến” (Biểu đồ 36). Tiêu chí “Cung cấp dịch vụ công trực tuyến” cũng có giá trị trung 

bình thấp nhất, chỉ đạt 69.91% (năm 2017 giá trị là 64.02%). Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, 

Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng có kết quả thấp, chỉ đạt 40% số 

điểm của tiêu chí.  

 

Giá trị trung bình của tiêu chí “Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích” là 83.33%, cao hơn so với năm 2017 với 

giá trị 61.71%. Năm 2018 chỉ có 02 đơn vị không đạt điểm là Bộ Y tế và Bộ Khoa học 

và Công nghệ. Tại tiêu chí “Ứng dụng công nghệ thông tin của bộ”, chỉ có duy nhất Bộ 

Khoa học và Công nghệ đạt tỷ lệ 100% số điểm. Có đến 14 đơn vị cùng đạt tỷ lệ điểm 

số là 87.5%. Lý do chủ yếu là trong năm 2018, hầu hết các bộ chưa xây dựng Cổng 

dịch vụ công, hoặc đã xây dựng nhưng chưa đáp ứng đầy đủ các chức năng và yêu 

cầu kỹ thuật theo quy định.  

 

Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 tiếp tục được các bộ thực 

hiện khá tốt. 16/18 Bộ đạt tỷ lệ 100% số điểm. Bộ Tư pháp và Bộ Công Thương đạt tỷ 

lệ 60% số điểm của tiêu chí.   
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Biểu đồ 36: Tỷ lệ điểm số đạt được tại các tiêu chí của lĩnh vực hiện đại hóa hành chính 

 

 
 

Biểu đồ 37: So sánh tỷ lệ điểm số qua điều tra xã hội học lĩnh vực hiện đại hóa hành chính theo 
kết quả xác định Chỉ số CCHC 2018, 2017 và 2016 

Đánh giá tác động của hiện đại hóa qua điều tra xã hội học cho thấy các bộ đạt được 

giá trị trung bình 85.65%. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục nhận được tỷ lệ 

điểm số qua điều tra xã hội cao nhất trong năm 2018 với giá trị 94.24%, tuy nhiên, tỷ 

lệ điểm số này giảm hơn so với năm 2017 và 2016 khi mà các giá trị đều đạt trên 95%.  
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Bộ Tài chính tiếp tục nhận được tỷ lệ điểm số qua điều tra xã hội học đạt trên 90% 

trong cả 03 năm (Biểu đồ 37). Bộ Nội vụ có kết quả điểm số qua điều tra xã hội học 

thấp nhất, chỉ đạt 71.55%, tuy cao hơn so với năm 2016, nhưng lại giảm 10.69% so 

với năm 2017. Ở chiều ngược lại, Thanh tra Chính phủ nhận được kết quả đánh giá 

qua điều tra xã hội học có xu hướng tăng mạnh nhất, tăng 15.94% so với năm 2017, 

từ 76.55% lên 92.49% của năm 2018.  

 

Biểu đồ 38: Giá trị trung bình của các tiêu chí thành phần qua điều tra XHH 

 
 

Biểu đồ 39: Tỷ lệ điểm số đạt được của các bộ tại các tiêu chí thành phần điều tra XHH  
lĩnh vực hiện đại hóa hành chính 
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Mức độ đầy đủ của thông tin được cung cấp trên
Cổng/Trang thông tin của bộ (% đạt được/1 điểm)

Mức độ thuận tiện trong việc truy cập, khai thác thông tin
trên Cổng/Trang thông tin điện tử của bộ (% đạt được/1
điểm)

Chất lượng xử lý công việc trên môi trường mạng trong
khối cơ quan bộ (% đạt được/1 điểm)

Tính hiệu quả trong việc thực hiện quy trình ISO (% đạt
được/1 điểm)
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Cụ thể tại từng tiêu chí thành phần qua điều tra xã hội học cho thấy giá trị trung bình 

của nội dung hiệu quả trong thực hiện ISO cao nhất với tỷ lệ 88.82%. Trong khi đó, 

các bộ nhận được sự đánh giá về “mức độ đầy đủ của thông tin được cung cấp trên 

Cổng/Trang thông tin của bộ” thấp nhất, với giá trị trung bình 83.84% (Biểu đồ 38). 

Phân tích giá trị cụ thể của từng bộ cũng cho thấy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt 

giá trị tỷ lệ điểm số trên 90% tại cả 05 tiêu chí thành phần điều tra xã hội học đánh giá 

“Tác động của cải cách đến hiện đại hóa hành chính”. Thanh tra Chính phủ là đơn vị 

duy nhất đạt tỷ lệ 100% số điểm tại cả 02 tiêu chí thành phần: “Chất lượng xử lý công 

việc trên môi trường mạng trong khối cơ quan bộ” và “Tính hiệu quả trong việc thực 

hiện quy trình ISO”, tuy nhiên, 03 tiêu chí thành phần còn lại trong khoảng từ 86% đến 

88%. Bộ Nội vụ có tỷ lệ điểm số thấp nhất tại cả 05 tiêu chí thành phần, trong đó cũng 

là đơn vị duy nhất có tỷ lệ điểm số đạt được dưới 70% tại cả 02 tiêu chí thành phần: 

“Chất lượng xử lý công việc trên môi trường mạng trong khối cơ quan bộ” và “Tính 

hiệu quả trong việc thực hiện quy trình ISO”.  
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II. KẾT QUẢ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 

CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

1. Chỉ số tổng hợp - PAR INDEX 2018 

 

Bảng 10: Kết quả Chỉ số CCHC - PAR INDEX các tỉnh, thành phố năm 2018 

Xếp 
hạng 

Tỉnh, thành phố Điểm 
thẩm 
định 

Điểm đánh giá tác động 
của CCHC 

Tổng 
điểm đạt 

được 

Chỉ số 
tổng hợp 

PAR 
INDEX 

Chỉ số 
SIPAS 

Khảo sát 
LĐ quản 

lý 

Tác động 
đến PT 
KT-XH 

1 Quảng Ninh  56.41   10.97   18.18  3.50   89.06   89.06  

2 Hà Nội  52.13   10.04   18.81  3.00   83.98   83.98  

3 Đồng Tháp  51.01   10.75   18.95  3.00   83.71   83.71  

4 Đà Nẵng  53.16   10.52   16.65  3.37   83.70   83.70  

5 Hải Phòng  48.84   10.95   20.39  3.50   83.68   83.68  

6 Cần Thơ  50.13   9.60   17.87  3.50   81.10   81.10  

7 Long An  49.82   9.34   18.35  3.50   81.02   81.02  

8 An Giang  50.56   10.81   16.89  2.50   80.77   80.77  

9 Ninh Bình  46.16   11.62   19.04  3.50   80.32   80.32  

10 TP. Hồ Chí Minh  50.24   8.71   18.19  2.50   79.63   79.63  

11 Khánh Hòa  51.68   9.68   16.68  1.50   79.54   79.54  

12 Bà Rịa - Vũng Tàu  49.00   10.01   16.75  3.50   79.27   79.27  

13 Hà Tĩnh  46.83   11.09   17.69  3.50   79.11   79.11  

14 Vĩnh Phúc  45.81   10.64   19.10  3.50   79.05   79.05  

15 Bình Dương  47.98   10.26   18.75  2.00   79.00   79.00  

16 Thừa Thiên Huế  47.93   9.95   18.52  2.50   78.90   78.90  

17 Sơn La  44.62   11.75   20.97  1.50   78.83   78.83  

18 Thái Nguyên  46.96   10.38   17.94  3.50   78.78   78.78  

19 Tuyên Quang  48.82   9.23   18.16  2.50   78.71   78.71  

20 Đồng Nai  46.62   10.54   19.46  2.00   78.62   78.62  

21 Lào Cai  48.71   9.65   16.61  3.50   78.47   78.47  

22 Phú Thọ  47.28   9.29   17.87  4.01   78.45   78.45  

23 Bắc Ninh  47.22   9.91   18.81  2.50   78.44   78.44  

24 Sóc Trăng  45.06   10.20   19.59  3.50   78.35   78.35  

25 Bắc Giang  49.92   9.96   16.76  1.50   78.14   78.14  

26 Lạng Sơn  47.75   9.15   16.85  3.50   77.25   77.25  

27 Hưng Yên  44.58   11.48   18.48  2.50   77.04   77.04  
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Xếp 
hạng 

Tỉnh, thành phố Điểm 
thẩm 
định 

Điểm đánh giá tác động 
của CCHC 

Tổng 
điểm đạt 

được 

Chỉ số 
tổng hợp 

PAR 
INDEX 

Chỉ số 
SIPAS 

Khảo sát 
LĐ quản 

lý 

Tác động 
đến PT 
KT-XH 

28 Điện Biên  44.67   10.39   19.44  2.50   77.00   77.00  

29 Nghệ An  47.79   9.91   15.77  3.50   76.97   76.97  

30 Quảng Trị  46.96   8.90   17.90  3.14   76.90   76.90  

31 Bạc Liêu  45.41   10.72   17.68  3.05   76.85   76.85  

32 Ninh Thuận  46.29   9.36   17.23  3.96   76.84   76.841  

33 Hà Giang  49.03   8.43   17.88  1.50   76.84   76.842  

34 Yên Bái  46.78   9.58   18.23  2.02   76.61   76.61  

35 Hậu Giang  42.97   10.39   19.55  3.50   76.42   76.42  

36 Thái Bình  44.14   11.03   17.52  3.50   76.20   76.20  

37 Quảng Bình  43.86   10.21   17.62  3.98   75.67   75.67  

38 Hà Nam  43.18   10.62   18.37  3.50   75.66   75.66  

39 Bình Phước  47.03   9.69   15.40  3.50   75.61   75.61  

40 Nam Định  45.86   10.62   17.12  2.00   75.60   75.60  

41 Hải Dương  43.38   11.04   18.62  2.50   75.55   75.55  

42 Bình Thuận  46.67   8.88   16.49  3.50   75.54   75.54  

43 Đắk Lắk  43.45   9.70   18.00  4.29   75.43   75.43  

44 Quảng Nam  44.97   10.04   16.71  3.50   75.22   75.22  

45 Kiên Giang  45.14   9.71   16.21  3.96   75.02   75.02  

46 Hòa Bình  45.41   9.62   16.42  3.50   74.94   74.94  

47 Lâm Đồng  44.02   9.70   18.69  2.50   74.90   74.90  

48 Tây Ninh  45.87   9.84   16.63  2.50   74.84   74.84  

49 Bắc Kạn  44.27   9.67   17.52  3.16   74.62   74.62  

50 Gia Lai  46.50   8.97   15.59  3.50   74.56   74.56  

51 Vĩnh Long  46.29   8.94   15.76  3.40   74.39   74.39  

52 Cà Mau  43.79   11.00   16.56  2.50   73.85   73.85  

53 Bình Định  45.17   8.68   16.45  3.50   73.80   73.80  

54 Tiền Giang  43.49   9.26   17.44  3.50   73.69   73.69  

55 Bến Tre  42.80   10.44   17.25  3.00   73.49   73.49  

56 Quảng Ngãi  43.89   9.75   15.26  4.50   73.39   73.39  

57 Thanh Hóa  41.33   10.46   17.55  3.86   73.19   73.19  

58 Lai Châu  43.22   9.08   16.43  3.50   72.23   72.23  

                                                
1 Giá trị tuyệt đối của tỉnh Ninh Thuận là 76.8384 
2 Giá trị tuyệt đối của tỉnh Hà Giang là 76.8359 
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Xếp 
hạng 

Tỉnh, thành phố Điểm 
thẩm 
định 

Điểm đánh giá tác động 
của CCHC 

Tổng 
điểm đạt 

được 

Chỉ số 
tổng hợp 

PAR 
INDEX 

Chỉ số 
SIPAS 

Khảo sát 
LĐ quản 

lý 

Tác động 
đến PT 
KT-XH 

59 Cao Bằng  44.54   8.58   16.60  1.50   71.22   71.22  

60 Đắk Nông  43.39   9.44   14.70  3.50   71.03   71.03  

61 Trà Vinh  39.15   10.09   17.11  3.50   69.85   69.85  

62 Kon Tum  39.71   9.84   16.52  3.50   69.57   69.57  

63 Phú Yên  39.89   9.92   15.55  4.18   69.53   69.53  

Trung bình  46.28   9.98   17.56   3.10   76.92  76.92 
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Biểu đồ 40: Chỉ số CCHC năm 2018 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
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Năm 2018, việc đánh giá xác định Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương tiếp tục có những điều chỉnh, hoàn thiện cả về nội dung và phương pháp đánh giá. 

  

Về Bộ tiêu chí đánh giá: Đã có sự sửa đổi, bổ sung các tiêu chí, tiêu chí thành phần 

để đo lường, bám sát các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính mới3 được Trung 

ương giao cho các địa phương triển khai thực hiện từ năm 2018. Bên cạnh đó, thực 

hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình - Trưởng 

Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tại Hội nghị công bố Chỉ số CCHC 2017 (Thông 

báo Kết luận số 187/TB-VPCP ngày 23/5/2018), việc điều chỉnh lần này cũng hướng 

đến nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà 

nước; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức và góp 

phần quan trọng vào việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo quy 

định tại Quyết định số 2636/QĐ-BNV, Chỉ số CCHC (Par Index) năm 2018 của các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được xác định dựa trên 41 tiêu chí (TC) và 96 

tiêu chí thành phần (TCTP). Trong đó, có 79 TC, TCTP được đánh giá qua hệ thống 

báo cáo có sự tham gia thẩm định của các bộ liên quan, với số điểm tương ứng là 

64.5/100 điểm; có 27 TC, TCTP được đánh giá qua điều tra xã hội học với số điểm 

tương ứng là 35.5/100 điểm. Kết quả Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ 

chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tiếp tục được sử 

dụng như một chỉ số thành phần trong Bộ tiêu chí này để đánh giá tác động CCHC 

của các địa phương với số điểm tối đa được giữ nguyên là 12/100 điểm. 

  

Về phương pháp đánh giá: Phương pháp luận áp dụng trong triển khai xác định Chỉ 

số vẫn được giữ nguyên, đó là phương pháp đánh giá dựa trên kết quả, có sự kết hợp 

giữa đánh giá bên trong và đánh giá bên ngoài. Tuy nhiên, phương pháp đánh giá, 

thang điểm của một số TC, TCTP đã có sự điều chỉnh, cải thiện đáng kể,  việc tăng 

cường áp dụng công thức để đo lường kết quả và tính điểm theo các giá trị tuyệt đối, 

giúp cho kết quả đánh giá ngày càng phản ánh chính xác và sát với thực tiễn triển khai 

ở các địa phương. Yêu cầu về hệ thống các tài liệu, báo cáo cung cấp để kiểm chứng 

thông tin và đánh giá cho từng TC, TCTP cũng được hướng dẫn lại, bảo đảm thông 

tin kiểm chứng phải có độ chính xác cao và phù hợp với chu kỳ đánh giá. Ngoài ra, 

phương pháp xác định điểm đánh giá đối với tiêu chí sử dụng kết quả SIPAS cũng có 

sự thay đổi đáng kể. Khác với năm 2017, từ năm 2018 việc tính điểm cho tiêu chí về 

kết quả SIPAS cho các địa phương không sử dụng kết quả hài lòng chung mà dựa 

trên kết quả hài lòng của 5 yếu tố thành phần trong SIPAS, với các trọng số điểm của 

từng yếu tố là khác nhau. 

 

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2018 của các tỉnh, thành phố được phân loại theo 4 nhóm 

như sau: 

Nhóm A, đạt kết quả Chỉ số từ 80% trở lên, bao gồm 9 tỉnh, thành phố. 

Nhóm B, đạt kết quả Chỉ số từ 75% - dưới 80%, bao gồm 36 tỉnh, thành phố. 

                                                
3 Một số TC, TCTP được sửa đổi, bổ sung để đánh giá các chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC được nêu tại Nghị quyết số 18 và 19 tại 

Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Nghị định số 61/2018 ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 
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Nhóm C, đạt kết quả Chỉ số từ 70% - dưới 75%, bao gồm 15 tỉnh, thành phố. 

Nhóm D, đạt kết quả Chỉ số dưới 70%, bao gồm 3 tỉnh, thành phố. 

 

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2018 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 

giá trị trung bình đạt 76.92%. Có 29 địa phương đạt kết quả Chỉ số cao hơn giá trị 

trung bình, trong số đó có 9 địa phương đạt kết quả trên 80%; 60/63 địa phương đạt 

kết quả Chỉ số trên 70%. Đáng chú ý, trong năm 2018 không có địa phương đạt kết 

quả dưới 60% và khoảng cách kết quả Chỉ số giữa đơn vị cao nhất và đơn vị thấp nhất 

trong bảng xếp hạng năm 2018 là 19.53%, giảm đáng kể so với năm 2017 (29.76%). 

 

Biểu đồ 41: So sánh giá trị trung bình Chỉ số CCHC 2018 theo 6 vùng kinh tế 

So sánh giá trị trung bình Chỉ số CCHC theo 6 vùng kinh tế cho thấy: Khu vực Đồng 

bằng sông Hồng có giá trị trung bình cao nhất với 79.51%, điều này không ngạc nhiên 

khi 11/11 địa phương thuộc khu vực này đều đạt kết quả Chỉ số CCHC 2018 trên 75%, 

trong đó có 4 đơn vị thuộc nhóm A. Khu vực Đông Nam Bộ có giá trị trung bình xếp 

thứ 2, đạt 77.83%. Tuy vậy, khu vực này không có đơn vị nào có kết quả Chỉ số thuộc 

nhóm A. Trong khi đó, khu vực đạt giá trị trung bình xếp thứ 3 với 76.81% là Tây Nam 

Bộ lại có tới 4 địa phương có kết quả Chỉ số thuộc nhóm A. Các khu vực có giá trị 

trung bình xếp thứ 4 và thứ 5 lần lượt là Trung du và miền núi phía Bắc, đạt 76.58% 

và Bắc Trung Bộ - Duyên hải miền Trung, đạt 76.31%. Tây nguyên là khu vực có giá 

trị trung bình thấp nhất trong 6 vùng kinh tế, đạt 73.10%; cả 5 tỉnh thuộc khu vực này 

đều có kết quả chỉ số đạt dưới mức trung bình của cả nước. Điểm sáng của khu vực 

này vẫn là tỉnh Đắk Lắk, với kết quả Chỉ số CCHC 2018 đạt 75.43%, đây là địa phương 

2 năm liên tiếp dẫn đầu kết quả Chỉ số CCHC ở khu vực Tây Nguyên. 
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Bảng xếp hạng kết quả Chỉ số CCHC năm 2018 không có quá nhiều sự thay đổi ở 

nhóm 5 đơn vị dẫn đầu so với năm 2017. Quảng Ninh tiếp tục giữ vững ngôi vị dẫn 

đầu bảng xếp hạng với kết quả Chỉ số đạt 89.06%, cao hơn 5.08% so với đơn vị đứng 

ở vị trí thứ hai là thành phố Hà Nội, đạt 83.98%. Không chỉ là nơi khởi nguồn và lan 

tỏa các sáng kiến, giải pháp mới trong cải cách hành chính (ví dụ: Thành lập Trung 

tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện; thành lập Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư từ 

năm 2012; ban hành Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện 

từ năm 2016), Quảng Ninh còn là đơn vị luôn đi đầu trong tổ chức triển khai các nhiệm 

vụ cải cách hành chính được Trung ương giao (ví dụ: triển khai các mô hình sắp xếp 

tổ chức bộ máy; xây dựng chính quyền điện tử, vận dụng sáng tạo mô hình đối tác 

công tư-PPP). Tiếp nối những thành công trong sắp xếp tổ chức bộ máy, năm 2018, 

tỉnh Quảng Ninh là đơn vị đầu tiên thực hiện hợp nhất chi cục thuế cấp huyện thành 

chi cục thuế khu vực theo chủ trương của Bộ Tài chính. Quảng Ninh cũng là đơn vị 

tiên phong thực hiện thí điểm thành công mô hình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” 

(OCOP) đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu hút nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ 

tham gia; năm 2018, mô hình này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành 

Chương trình quốc gia để triển khai. Bên cạnh đó, việc áp dụng có hiệu quả mô hình 

“4 tại chỗ” trong giải quyết thủ tục hành chính (Gồm các khâu: tiếp nhận, thẩm định, 

phê duyệt, trả kết quả giải quyết hồ sơ được thực hiện tại Trung tâm hành chính công 

cấp tỉnh, cấp huyện) đã góp phần rút ngắn từ 40% - 60% thời gian giải quyết hồ sơ 

thủ tục hành chính so với quy định, giảm chi phí đi lại cho người dân, doanh nghiệp. 

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh cũng là đơn vị triển khai xây dựng mô hình chính quyền 

điện tử từ rất sớm (2013) và là địa phương đầu tiên triển khai thành công trục kết nối 

liên thông văn bản điện tử 4 cấp với Văn phòng Chính phủ. Năm 2018, tỉnh Quảng 

Ninh đã nhận giải thưởng ASOCIO 2018 dành cho chính quyền số xuất sắc do Tổ 

chức Công nghiệp Điện toán Châu Á - Châu Đại Dương (ASOCIO) với sự tham gia 

của 24 quốc gia thành viên trao tặng tại Nhật Bản. Nỗ lực cải cách hành chính của tỉnh 

đã có những tác động rất tích cực đến cả các mặt kinh tế và xã hội trên địa bàn tỉnh: 

Năm 2018, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan 

hành chính – SIPAS 2018 của tỉnh Quảng Ninh đạt 91.15%; 11/11 chỉ tiêu kinh tế - xã 

hội năm 2018 của Tỉnh đều hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Những thành công trong 

cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ninh thời gian qua đã cho thấy tầm nhìn sâu rộng, 

sự đột phá trong tư duy quản lý và sự quyết tâm đổi mới của đội ngũ lãnh đạo tỉnh, 

được Trung ương đánh giá cao, đặc biệt là nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của 

người dân, doanh nghiệp và được cộng đồng quốc tế ghi nhận.  

 

Đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2018 là thành phố Hà Nội, 

đạt 83.98%. Trong năm 2018, Thành phố đã tập trung tăng cường các giải pháp cải 

thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về thể chế cũng như về 

TTHC. Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, năm 2018, Thành 

phố đã triển khai mô hình cơ quan đăng ký kinh doanh thân thiện và các dịch vụ hỗ 

trợ doanh nghiệp; 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh được thực hiện trực tuyến qua 

mạng, kết hợp trả kết quả giải quyết hồ sơ tại nhà hoặc trụ sở của doanh nghiệp. Nhờ 

những chính sách cải cách mạnh mẽ và hỗ trợ kịp thời, kết quả về thu hút đầu tư của 

Thành phố năm 2018 đã có sự bứt phá ngoại mục, lần đầu tiên đứng đầu cả nước về 

thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với 7.5 tỷ đô la; đây cũng là con số cao nhất về thu 

hút vốn FDI mà Thành phố đạt được trong vòng 30 năm qua (Phapluatvietnam, 2019).  
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Tỉnh Đồng Tháp đã có những cải thiện đáng kể về kết quả Chỉ số CCHC năm 2018, 

đạt 83.71/100 điểm, tăng 1.80 điểm so với năm 2017, đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng 

xếp hạng tổng hợp và đạt kết quả cao nhất trong số 13 tỉnh, thành phố khu vực Tây 

Nam Bộ. Năm 2018, Đồng Tháp là đơn vị tiên phong cụ thể hóa các chủ trương của 

Đảng về cải cách hành chính, như: “Nghiên cứu chuyển một số nhiệm vụ, dịch vụ hành 

chính công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện sang cho doanh nghiệp, các 

tổ chức xã hội đảm nhiệm” (quy định tại Nghị quyết số 18-NQ/TW). Theo đó, Tỉnh đã 

ban hành Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa 

bàn tỉnh, giao cho doanh nghiệp bưu chính công ích của Tỉnh sẽ bố trí cơ sở vật chất, 

nhân sự để tham gia thực hiện các nhiệm vụ hướng dẫn TTHC, tiếp nhận hồ sơ, thu 

phí, lệ phí, trả kết quả giải quyết hồ sơ và xây dựng báo cáo thống kê theo dõi tình 

hình giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại 3 cấp chính 

quyền trên địa bàn, làm cơ sở thực tiễn quan trọng cho việc nghiên cứu, sắp xếp tinh 

gọn bộ máy hành chính nhà nước và tinh giản biên chế của địa phương. Xuất phát từ 

ý tưởng khơi nguồn sáng tạo và kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, phát triển, 

lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp đã cho triển khai mô hình “Cà phê doanh nhân và 

doanh nghiệp” ngay tại khuôn viên UBND tỉnh để trực tiếp gặp gỡ, đối thoại vào các 

buổi sáng, qua đó kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. 

Mô hình này đã được nhiều địa phương nghiên cứu học tập và áp dụng. Cũng trong 

năm 2018, nhiều giải pháp hay, cách làm mới trong giải quyết thủ tục hành chính đã 

được các cơ quan trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp triển khai có hiệu quả, như: Nhắn tin 

thông báo cho người dân về kết quả giải quyết TTHC, ngày nhận chế độ chính sách, 

quy định về TTHC; xây dựng kênh tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, 

tổ chức qua mạng xã hội (Zalo, Facebook, Youtube); giải quyết TTHC lưu động ngày 

thứ Bảy vì dân; mô hình Hẹn giờ hướng dẫn thực hiện các TTHC tại nhà người dân. 

 

Các vị trí thứ 4, và thứ 5 trên bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2018 thuộc về 2 thành 

phố lớn, lần lượt là Đà Nẵng (đạt 83.70%) và Hải Phòng (đạt 83.68%). Đây cũng là 

những đơn vị có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện CCHC những năm gần đây. 

Trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số CCHC 2018 còn có sự 

xuất hiện lần đầu tiên của 02 địa phương đó là Long An và Ninh Bình. Đây cũng là sự 

ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực không ngừng trong tổ chức triển khai nhiệm vụ CCHC 

thời gian qua tại các đơn vị này. Trong nhóm 5 địa phương đứng cuối bảng xếp hạng 

Chỉ số CCHC 2018, có 3 địa phương đạt kết quả dưới 70%. Phú Yên là địa phương 

xếp thứ 63/63 tỉnh, thành phố với kết quả Chỉ số đạt 69.53%. Hai đơn vị khác có kết 

quả dưới 70% là tỉnh Kon Tum, đạt 69.57%, xếp thứ 62/63 và tỉnh Trà Vinh, đạt 

69.85%, xếp thứ 61/63. 
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Biểu đồ 42: So sánh sự thay đổi về giá trị trung bình của các chỉ số thành phần trong năm 2018 
so với năm 2017 

Phân tích giá trị trung bình của 07 chỉ số thành phần giữa năm 2017 và 2018 cho thấy: 

04 chỉ số thành phần có giá trị trung bình tăng so với năm 2017 đó là: Công tác chỉ 

đạo điều hành CCHC, tăng 0.94%; Xây dựng và tổ chức thực hiện VBQPPL của tỉnh, 

tăng 0.22%; Xây dựng và nâng cao chất lượng CBCCVC, tăng 5.32%; Hiện đại hóa 

hành chính, tăng 8.26%. 03 chỉ số thành phần có giá trị trung bình giảm so với năm 

2017 là: Cải cách TTHC, giảm 1.30%; Cải cách tổ chức bộ máy, giảm 2.34%; Cải cách 

tài chính công, giảm 2.58%. 

 

Biểu đồ 43: So sánh giá trị trung bình của các Chỉ số thành phần 

 

 

8.26%

-2.58%

5.32%

-2.34%

-1.30%

0.22%

0.94%

-5.00% -3.00% -1.00% 1.00% 3.00% 5.00% 7.00% 9.00%

Hiện đại hóa hành chính

Cải cách tài chính công

Xây dựng & nâng cao chất lượng CBCCVC

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

Cải cách TTHC

Xây dựng & tổ chức thực hiện VBQPPL

Công tác chỉ đạo điều hành CCHC

71.27%

74.77%

84.79%

74.43%

70.38%

76.68%

83.79%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Cải cách tài 
chính công

Cải cách tổ 
chức bộ máy 
hành chính

Cải cách TTHC Công tác chỉ 
đạo điều hành 

CCHC

Hiện đại hóa 
hành chính

XD và nâng 
cao chất lượng 

CBCCVC

XD và tổ chức 
thực hiện 
VBQPPL



 

     
PAR INDEX 2018 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2018    77 
 

 

Theo kết quả đánh giá năm 2018, Chỉ số thành phần “Cải cách TTHC” đạt giá trị trung 

bình 84.79%, cao nhất trong số 7 lĩnh vực đánh giá. Xếp thứ 2 là Chỉ số thành phần 

 “Xây dựng và tổ chức thực hiện VBQPPL của tỉnh”, đạt giá trị trung bình là 83.79%. 

Các chỉ số thành phần còn lại đều có giá trị trung bình đạt dưới 80%. Trong đó, Chỉ số 

thành phần “Hiện đại hóa hành chính” có năm thứ 3 liên tiếp đạt giá trị trung bình thấp 

nhất với 70.38%. Tuy nhiên, Chỉ số này đã có sự cải thiện rõ rệt, tăng 33.27% so với 

năm 2016, tăng 8.26% so với năm 2017. Điều này cũng phản ánh đúng thực tế khi 

năm 2018, vấn đề về xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền thông minh đã được 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo rất quyết liệt. 

 

Biểu đồ 44: So sánh tỷ lệ điểm trung bình đạt được giữa nhóm tiêu chí đánh giá thực hiện 
nhiệm vụ CCHC và nhóm tiêu chí đánh giá tác động CCHC tại tỉnh, thành phố 

Năm 2018, việc phân chia loại các nhóm tiêu chí đánh giá thực hiện nhiệm vụ CCHC 

và nhóm tiêu chí đánh giá tác động CCHC được thực hiện giống năm 2017. Tuy nhiên, 

cơ cấu điểm giữa 2 nhóm tiêu chí này đã có sự điều chỉnh mới. Theo đó, nhóm tiêu 

chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của các địa phương được thống kê, 

đo lường thông qua hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và kết quả theo dõi, kiểm tra 

của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực; điểm tối đa của nhóm tiêu chí này là 60/100 điểm. 

Theo kết quả đánh giá, năm 2018, điểm của nhóm tiêu chí này đạt giá trị trung bình là 

46.28 điểm, tương ứng với tỷ lệ 77.13% so với điểm tối đa, cao hơn so với kết quả 

năm 2017 là 1.71% (năm 2017 đạt 75.42%). 

Đối với nhóm tiêu chí đánh giá tác động của CCHC, có số điểm tối đa là 40/100 điểm, 

trong số đó, 35.5 điểm được đánh giá thông qua kết quả khảo sát 6 nhóm đối tượng 

khác nhau, gồm: Người dân, doanh nghiệp, đại biểu HĐND cấp tỉnh, lãnh đạo cấp sở, 

lãnh đạo cấp phòng thuộc sở, lãnh đạo UBND cấp huyện; 4.5 điểm còn lại được sử 

dụng để đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thông 

tin đánh giá lấy từ nguồn báo cáo của các cơ quan liên quan. Năm 2018, kết quả điểm 

đánh giá của nhóm tiêu chí này đạt giá trị trung bình là 30.64 điểm, tương ứng với tỷ 

lệ 76.60% so với điểm tối đa. Tỷ lệ này thấp hơn 0.53% so với kết quả điểm đạt được 

của nhóm tiêu chí đánh giá thực hiện nhiệm vụ CCHC.  
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So sánh tương quan giữa tỷ lệ điểm đạt được của hai nhóm tiêu chí trên cho thấy, các 

địa phương đã có rất nhiều cố gắng, nỗ lực và quan tâm bố trí nguồn lực để tổ chức 

triển khai các nhiệm vụ CCHC do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Tỷ lệ điểm 

đánh giá tác động của CCHC cũng đạt tương đối cao, chênh lệch không nhiều so với 

tỷ lệ điểm đánh giá thực hiện nhiệm vụ CCHC. Tuy nhiên, đối chiếu với năm 2017 thì 

tỷ lệ này giảm đáng kể (năm 2017 đạt 81.48%), một phần nguyên nhân là do hệ thống 

tiêu chí mới có yêu cầu đánh giá chặt chẽ và sát thực tiễn hơn; ngoài ra, cũng cho 

thấy sự kỳ vọng ngày càng cao của các cá nhân, tổ chức chịu sự tác động của các 

chính sách cải cách. Điều này đòi hỏi trong thời gian tới, các cơ quan hành chính cần 

phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CCHC 

được giao; đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời 

các kết quả CCHC để nâng cao nhận thức cũng như tăng cường sự ủng hộ của các 

nhóm đối tượng thụ hưởng. 
 

 
Biểu đồ 45: So sánh tỷ lệ điểm trung bình theo 03 nhóm tiêu chí đánh giá tác động  

của CCHC tại các tỉnh, thành phố 
 

Phân tích chi tiết kết quả đánh giá tác động cho thấy, trong năm 2018, đánh giá của 

người dân, doanh nghiệp đạt giá trị trung bình cao nhất, với kết quả tỷ lệ điểm là 

83.20%; tiếp theo là sự đánh giá của đội ngũ công chức, lãnh đạo quản lý với tỷ lệ 

điểm trung bình đạt 74.71%; cuối cùng là đánh giá tác động của CCHC đến các chỉ 

tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đạt tỷ lệ điểm trung bình là 68.92%. Nhìn 

chung, trong năm 2018, các đối tượng bên ngoài là người dân, tổ chức tiếp tục có 

những đánh giá cao về kết quả cải cách hành chính ở các địa phương. Điều này cho 

thấy, niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân ngày càng cao đối với các chủ trương, chính 

sách cải cách hành chính tại địa phương; kết quả thực hiện CCHC đã và đang mang 

lại nhiều lợi ích cho người dân, tổ chức trong quá trình thực hiện sản xuất kinh doanh 

và ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, kết quả đánh giá cũng cho thấy, đội ngũ cán bộ, 

lãnh đạo quản lý vẫn còn mong đợi nhiều hơn nữa đối với việc triển khai nhiệm vụ 

CCHC; đây là tín hiệu lạc quan và động lực cần thiết để tăng cường sự quan tâm, chỉ 

đạo nâng cao hiệu quả cải cách trong thời gian tới.

83.20%

74.71%

68.92%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

Kết quả SIPAS Khảo sát lãnh đạo quản lý Tác động đến các chỉ tiêu PT 
KT-XH



PAR INDEX 2018 

B¸o c¸o ChØ sè CCHC 2018    79 
 

 

Bảng 11: Kết quả điểm đạt được theo từng lĩnh vực của Chỉ số cải cách hành chính 

TT Tỉnh, thành phố 1.Công tác 
chỉ đạo điều 
hành CCHC 

(Tối đa 9) 

2. XD & tổ 
chức TH 
VBQPPL  

(Tối đa 10) 

3. Cải cách 
TTHC  

(Tối đa 13) 

4. Cải cách 
tổ chức bộ 

máy HC  

(Tối đa 12) 

5. XD & nâng cao 
chất lượng CB, 

CCVC  

(Tối đa 13.5) 

6. Cải cách 
tài chính 

công  

(Tối đa 12.5) 

7. Hiện đại 
hóa hành 

chính 

 (Tối đa 13.5) 

8. Tác động của 
CCHC đến ND, TC 
và PT KT-XH của 
tỉnh (Tối đa 16.5) 

1.  An Giang  7.73   8.52   11.43   8.36   9.94   10.37   11.11   13.31  

2.  Bà Rịa - Vũng Tàu  7.48   8.34   11.73   8.22   10.11   10.41   9.46   13.51  

3.  Bắc Giang  7.96   8.49   11.47   8.60   10.74   9.60   9.80   11.46  

4.  Bắc Kạn  6.00   8.68   10.95   8.46   10.67   7.45   9.58   12.83  

5.  Bạc Liêu  6.75   8.85   11.00   8.39   10.79   9.04   8.27   13.77  

6.  Bắc Ninh  7.42   7.92   12.22   9.70   10.35   7.52   10.90   12.41  

7.  Bến Tre  5.22   7.53   9.99   7.37   11.17   9.32   9.45   13.44  

8.  Bình Định  7.25   8.43   9.96   9.15   8.70   8.84   9.28   12.18  

9.  Bình Dương  7.75   8.75   11.42   8.45   9.82   8.58   11.97   12.26  

10.  Bình Phước  7.50   6.87   10.23   9.77   10.52   9.58   7.97   13.19  

11.  Bình Thuận  6.60   8.28   10.96   9.47   10.77   7.34   9.75   12.38  

12.  Cà Mau  7.50   7.65   12.22   8.02   9.89   6.62   8.45   13.50  

13.  Cần Thơ  8.00   8.65   12.22   9.57   9.11   9.84   10.61   13.10  

14.  Cao Bằng  7.95   8.49   11.42   9.01   10.26   7.62   6.40   10.08  

15.  Đà Nẵng  7.50   8.18   12.74   8.42   11.67   10.21   11.09   13.90  

16.  Đắk Lắk  7.18   8.72   10.72   7.92   10.21   8.03   8.67   13.99  

17.  Đắk Nông  7.00   8.05   10.98   7.84   9.14   8.25   6.84   12.94  

18.  Điện Biên  6.46   8.67   11.25   9.14   11.74   7.64   9.22   12.89  

19.  Đồng Nai  7.25   7.44   11.16   9.87   10.06   9.83   10.47   12.54  
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TT Tỉnh, thành phố 1.Công tác 
chỉ đạo điều 
hành CCHC 

(Tối đa 9) 

2. XD & tổ 
chức TH 
VBQPPL  

(Tối đa 10) 

3. Cải cách 
TTHC  

(Tối đa 13) 

4. Cải cách 
tổ chức bộ 

máy HC  

(Tối đa 12) 

5. XD & nâng cao 
chất lượng CB, 

CCVC  

(Tối đa 13.5) 

6. Cải cách 
tài chính 

công  

(Tối đa 12.5) 

7. Hiện đại 
hóa hành 

chính 

 (Tối đa 13.5) 

8. Tác động của 
CCHC đến ND, TC 
và PT KT-XH của 
tỉnh (Tối đa 16.5) 

20.  Đồng Tháp  9.00   8.87   11.87   10.42   10.05   9.30   10.45   13.75  

21.  Gia Lai  8.00   8.22   7.97   9.22   10.13   8.03   10.52   12.47  

22.  Hà Giang  7.50   8.56   11.35   9.86   11.01   8.60   10.02   9.93  

23.  Hà Nam  5.50   8.80   9.47   9.50   10.74   8.74   8.79   14.12  

24.  Hà Nội  7.25   8.84   11.50   9.95   11.68   9.65   12.07   13.04  

25.  Hà Tĩnh  6.64   8.65   11.41   9.24   10.63   9.46   8.49   14.59  

26.  Hải Dương  4.47   8.63   9.50   8.24   10.78   10.20   10.19   13.54  

27.  Hải Phòng  7.00   9.27   11.25   8.93   11.59   10.50   10.69   14.45  

28.  Hậu Giang  4.50   9.06   10.48   10.02   9.18   8.91   10.38   13.89  

29.  Hòa Bình  5.75   8.39   11.22   8.69   9.45   9.64   8.69   13.12  

30.  Hưng Yên  5.75   8.76   10.97   9.10   9.63   9.98   8.86   13.98  

31.  Khánh Hòa  8.50   8.32   11.71   8.60   8.90   10.28   12.05   11.18  

32.  Kiên Giang  6.00   8.26   10.97   8.78   9.80   7.72   9.82   13.68  

33.  Kon Tum  5.22   8.40   9.42   8.24   9.79   9.23   5.94   13.34  

34.  Lai Châu  7.00   8.42   10.95   8.90   9.18   6.50   8.70   12.58  

35.  Lâm Đồng  6.00   8.56   12.20   9.85   8.37   6.68   11.04   12.20  

36.  Lạng Sơn  6.75   8.50   11.95   8.97   10.99   9.72   7.71   12.65  

37.  Lào Cai  4.47   8.51   11.95   8.32   11.49   10.76   9.83   13.15  

38.  Long An  7.42   8.68   10.93   10.45   10.26   10.63   9.82   12.84  

39.  Nam Định  6.50   8.64   10.65   9.22   9.66   8.03   10.29   12.62  
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TT Tỉnh, thành phố 1.Công tác 
chỉ đạo điều 
hành CCHC 

(Tối đa 9) 

2. XD & tổ 
chức TH 
VBQPPL  

(Tối đa 10) 

3. Cải cách 
TTHC  

(Tối đa 13) 

4. Cải cách 
tổ chức bộ 

máy HC  

(Tối đa 12) 

5. XD & nâng cao 
chất lượng CB, 

CCVC  

(Tối đa 13.5) 

6. Cải cách 
tài chính 

công  

(Tối đa 12.5) 

7. Hiện đại 
hóa hành 

chính 

 (Tối đa 13.5) 

8. Tác động của 
CCHC đến ND, TC 
và PT KT-XH của 
tỉnh (Tối đa 16.5) 

40.  Nghệ An  7.00   6.68   11.69   8.88   10.49   9.70   9.12   13.41  

41.  Ninh Bình  6.50   9.08   10.72   9.04   11.85   7.20   10.81   15.12  

42.  Ninh Thuận  5.25   7.84   11.21   9.69   10.48   8.39   10.67   13.31  

43.  Phú Thọ  7.38   7.65   9.99   9.80   11.47   9.47   9.39   13.30  

44.  Phú Yên  6.93   8.31   6.45   8.66   9.42   8.13   7.54   14.09  

45.  Quảng Bình  7.50   8.62   12.71   8.54   9.04   7.36   7.70   14.19  

46.  Quảng Nam  7.25   7.81   11.40   8.78   10.29   7.53   8.62   13.54  

47.  Quảng Ngãi  5.13   8.11   11.49   8.87   9.64   8.26   7.64   14.25  

48.  Quảng Ninh  8.50   8.56   12.96   10.40   11.61   10.71   11.85   14.47  

49.  Quảng Trị  6.00   8.52   11.64   9.53   11.32   9.61   8.24   12.04  

50.  Sóc Trăng  7.93   9.09   10.49   9.43   10.50   7.66   9.55   13.70  

51.  Sơn La  6.00   9.30   11.41   8.67   11.02   9.54   9.64   13.25  

52.  Tây Ninh  5.00   8.45   11.88   8.44   11.36   8.31   9.06   12.34  

53.  Thái Bình  7.25   8.11   8.74   8.74   10.13   9.81   8.88   14.53  

54.  Thái Nguyên  6.50   8.78   11.71   10.33   8.84   9.61   9.13   13.88  

55.  Thanh Hóa  7.00   6.02   9.98   9.14   9.90   7.02   9.80   14.32  

56.  Thừa Thiên Huế  6.50   8.87   11.18   7.81   10.57   9.92   11.60   12.45  

57.  Tiền Giang  4.98   8.58   10.45   7.48   10.83   8.48   10.13   12.76  

58.  TP. Hồ Chí Minh  7.50   8.63   11.67   8.78   11.12   10.45   10.28   11.21  

59.  Trà Vinh  4.75   8.44   10.19   8.44   8.46   7.26   8.72   13.59  



PAR INDEX 2018   

82     B¸o c¸o ChØ sè CCHC 2018 

 

 

TT Tỉnh, thành phố 1.Công tác 
chỉ đạo điều 
hành CCHC 

(Tối đa 9) 

2. XD & tổ 
chức TH 
VBQPPL  

(Tối đa 10) 

3. Cải cách 
TTHC  

(Tối đa 13) 

4. Cải cách 
tổ chức bộ 

máy HC  

(Tối đa 12) 

5. XD & nâng cao 
chất lượng CB, 

CCVC  

(Tối đa 13.5) 

6. Cải cách 
tài chính 

công  

(Tối đa 12.5) 

7. Hiện đại 
hóa hành 

chính 

 (Tối đa 13.5) 

8. Tác động của 
CCHC đến ND, TC 
và PT KT-XH của 
tỉnh (Tối đa 16.5) 

60.  Tuyên Quang  6.50   8.77   11.50   10.39   11.72   8.43   9.68   11.73  

61.  Vĩnh Long  5.98   8.00   12.24   8.09   11.22   8.10   8.43   12.34  

62.  Vĩnh Phúc  6.00   8.98   10.67   8.21   11.10   10.84   9.11   14.14  

63.  Yên Bái  7.00   7.85   10.24   8.90   10.83   10.83   9.36   11.60  
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2. Chỉ số thành phần đánh giá kết quả cải cách hành chính theo từng lĩnh vực 

2.1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 
 

Bảng 12: Kết quả điểm và Chỉ số thành phần Công tác chỉ đạo điều hành CCHC của các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương 

Xếp hạng Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Công tác chỉ đạo điều hành CCHC 

Điểm đạt được 
(Tối đa 9 điểm) 

Chỉ số (%) 

1 Đồng Tháp 9.00  100.00  

2 Khánh Hòa 8.50  94.44  

2 Quảng Ninh 8.50  94.44  

4 Cần Thơ 8.00  88.89  

4 Gia Lai 8.00  88.89  

6 Bắc Giang 7.96  88.50  

7 Cao Bằng 7.95  88.30  

8 Sóc Trăng 7.93  88.10  

9 Bình Dương 7.75  86.11  

10 An Giang 7.73  85.86  

11 Bình Phước 7.50  83.33  

11 Cà Mau 7.50  83.33  

11 Đà Nẵng 7.50  83.33  

11 Hà Giang 7.50  83.33  

11 Quảng Bình 7.50  83.33  

11 TP. Hồ Chí Minh 7.50  83.33  

17 Bà Rịa - Vũng Tàu 7.48  83.10  

18 Bắc Ninh 7.42  82.41  

18 Long An 7.42  82.41  

20 Phú Thọ 7.38  81.99  

21 Bình Định 7.25  80.56  

21 Đồng Nai 7.25  80.56  

21 Hà Nội 7.25  80.56  

21 Quảng Nam 7.25  80.56  

21 Thái Bình 7.25  80.56  

26 Đắk Lắk 7.18  79.80  

27 Đắk Nông 7.00  77.78  

27 Hải Phòng 7.00  77.78  

27 Lai Châu 7.00  77.78  

27 Nghệ An 7.00  77.78  

27 Thanh Hóa 7.00  77.78  

27 Yên Bái 7.00  77.78  

33 Phú Yên 6.93  77.04  

34 Bạc Liêu 6.75  75.00  
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34 Lạng Sơn 6.75  75.00  

36 Hà Tĩnh 6.64  73.83  

37 Bình Thuận 6.60  73.28  

38 Nam Định 6.50  72.22  

38 Ninh Bình 6.50  72.22  

38 Thái Nguyên 6.50  72.22  

38 Thừa Thiên Huế 6.50  72.22  

38 Tuyên Quang 6.50  72.22  

43 Điện Biên 6.46  71.76  

44 Bắc Kạn 6.00  66.67  

44 Kiên Giang 6.00  66.67  

44 Lâm Đồng 6.00  66.67  

44 Quảng Trị 6.00  66.67  

44 Sơn La 6.00  66.67  

44 Vĩnh Phúc 6.00  66.67  

50 Vĩnh Long 5.98  66.42  

51 Hòa Bình 5.75  63.89  

51 Hưng Yên 5.75  63.89  

53 Hà Nam 5.50  61.11  

54 Ninh Thuận 5.25  58.33  

55 Bến Tre 5.22  58.02  

56 Kon Tum 5.22  57.99  

57 Quảng Ngãi 5.13  57.04  

58 Tây Ninh 5.00  55.56  

59 Tiền Giang 4.98  55.35  

60 Trà Vinh 4.75  52.78  

61 Hậu Giang 4.50  50.00  

62 Lào Cai 4.47  49.67  

63 Hải Dương 4.47  49.63  

 Trung bình 6.70 74.43 

 

 

Năm 2018, các nội dung đánh giá kết quả chỉ đạo điều hành CCHC tại các địa phương 

về cơ bản được giữ nguyên 6 tiêu chí như năm 2017. Có sự thay đổi nhỏ đó là việc 

điều chỉnh thang điểm đánh giá của tiêu chí 1.5 về “Sáng kiến hoặc giải pháp mới trong 

CCHC”. Nếu như năm 2017, địa phương chỉ cần có 02 sáng kiến hoặc giải pháp mới 

về CCHC sẽ đạt điểm tối đa thì năm 2018 yêu cầu phải có từ 03 sáng kiến hoặc giải 

pháp mới trở lên; đồng thời, điểm tối đa cho tiêu chí này cũng tăng từ 1.5 lên 2.0 điểm. 

Sự sửa đổi, bổ sung này là hết sức cần thiết, khuyến khích các địa phương chủ động 

nghiên cứu, mạnh dạn áp dụng các phương pháp quản lý, điều hành mới, sáng tạo 

để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. 
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Theo kết quả đánh giá năm 2018, 24 tỉnh, thành phố đạt kết quả Chỉ số thành phần 
“Công tác chỉ đạo điều hành CCHC” trên 80%, trong đó có 03 địa phương đạt kết quả 
chỉ số trên 90%. Đồng Tháp là đơn vị dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số thành phần này 
và cũng là đơn vị duy nhất đạt số điểm tuyệt đối 9/9 (100%). Trong nhóm 10 đơn vị 
đứng đầu Chỉ số thành phần “Công tác chỉ đạo điều hành CCHC”, ngoài Đồng Tháp, 
còn có sự góp mặt của 3 tỉnh khu vực Tây Nam Bộ khác đó là: Cần Thơ, đạt chỉ số 
88.89%; Sóc Trăng, đạt chỉ số 88.10% và An Giang, đạt chỉ số 85.86%. Mặc dù vậy, 
trong nhóm 10 đơn vị đứng cuối bảng xếp hạng Chỉ số thành phần “Công tác chỉ đạo 
điều hành CCHC” năm 2018 cũng có sự góp mặt của 4 địa phương của khu vực Tây 
Nam Bộ. Có thể thấy, mức độ quan tâm và hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành 
của các tỉnh, thành phố khu vực này không đồng đều. Chính vì thế mà giá trị trung 
bình Chỉ số thành phần này của khu vực Tây Nam Bộ chỉ xếp thứ 5/6 khu vực kinh tế. 
Một điều đáng lưu ý khác là khu vực Đông Nam Bộ chỉ có 01 đại diện nằm trong nhóm 
10 đơn vị dẫn đầu Chỉ số thành phần “Công tác chỉ đạo điều hành CCHC” là tỉnh Bình 
Dương nhưng khu vực này lại đạt giá trị trung bình cao nhất ở Chỉ số thành phần này 
so với các khu vực còn lại, đạt 78.67% (Biểu đồ số 46). 

 

Hai địa phương đứng cuối bảng xếp hạng Chỉ số thành phần “Công tác chỉ đạo điều 
hành CCHC” đều có kết quả dưới 50%. Tỉnh Hải Dương là địa phương đứng cuối bảng 
xếp hạng Chỉ số thành phần này, với kết quả đạt 49.63%. Phân tích kết quả của tỉnh 
Hải Dương cho thấy, năm 2018, Tỉnh chưa hoàn thành các nhiệm vụ đề ra tại Kế 
hoạch CCHC năm; việc khắc phục tồn tại hạn chế sau kiểm tra ở một số nơi còn mang 
tính hình thức, chưa giải quyết triệt để các vấn đề phát hiện qua kiểm tra, điển hình như 
tại huyện Thanh Hà, Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Gia Lộc..; kế hoạch tuyên truyền 
CCHC còn chung chung, hình thức, không rõ các sản phẩm đầu ra, không chi tiết các 
mốc thời gian hoàn thành từng sản phẩm. Địa phương còn lại đạt kết quả thấp trong Chỉ 
số thành phần này là tỉnh Lào Cai với tỷ lệ điểm đạt 49.67%, xếp vị trí thứ 62/63. 

 

Biểu đồ 46: So sánh giá trị trung bình kết quả Chỉ số thành phần “Công tác chỉ đạo điều hành 
CCHC” theo 6 vùng kinh tế 

72.86 

73.29 

73.98 

74.22 

75.44 

78.67 

 68.00  70.00  72.00  74.00  76.00  78.00  80.00

Đồng bằng sông Hồng

Tây Nam Bộ

Trung du miền núi phía Bắc

Tây Nguyên

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

Đông Nam Bộ
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Biểu đồ 47: Kết quả đánh giá công tác chỉ đạo điều hành CCHC các tỉnh, thành phố  
trực thuộc Trung ương theo từng tiêu chí 
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Phân tích kết quả điểm của các tiêu chí trong Chỉ số thành phần “Công tác chỉ đạo 

điều hành CCHC” cũng chỉ ra một số điểm đáng lưu ý:  

Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC tiếp tục được các địa phương 

thực hiện tốt, theo đúng hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Theo thống kê, trong năm 2018, 

61/63 địa phương ban hành kế hoạch CCHC năm đáp ứng được yêu cầu về nội dung 

và thời gian. 02 đơn vị không đạt yêu cầu về kế hoạch đó là: Tỉnh Quảng Nam ban 

hành kế hoạch muộn; tỉnh Bến Tre, nhiều nhiệm vụ trong kế hoạch chưa chi tiết mốc 

thời gian hoàn thành trong năm; các sản phẩm, kết quả của từng nhiệm vụ chưa được 

cụ thể, khó theo dõi, đánh giá. Bên cạnh đó, điểm tích cực trong kết quả năm 2018 là 

63/63 tỉnh, thành phố đều hoàn thành kế hoạch CCHC năm ở mức từ 89% trở lên; 

trong đó, 47/63 địa phương hoàn thành 100% số nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch. Về 

thực hiện chế độ báo cáo định kỳ liên quan đến CCHC: 33/63 đơn vị hoàn thành báo 

cáo đúng thời hạn, đáp ứng yêu cầu về nội dung theo quy định của các bộ quản lý 

chuyên ngành. Tuy vậy, vẫn còn nhiều đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc chế độ báo 

cáo,  có nhiều đơn vị còn gửi chậm hoặc không có báo cáo về kết quả ứng dụng công 

nghệ thông tin. 

Về triển khai các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao: Năm 2018, 

có 36 địa phương hoàn thành nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng chính phủ giao. 

Tuy vậy, chỉ có 7 đơn vị hoàn thành đúng tiến độ đối với 100% số nhiệm vụ; 29 tỉnh, 

thành phố còn nhiệm vụ hoàn thành nhưng muộn so với thời hạn quy định. Tỷ lệ tổng 

số nhiệm vụ quá hạn nhưng chưa hoàn thành trong năm 2018 trên phạm vi cả nước 

chỉ chiếm 1.15%, giảm xuống thấp nhất trong những năm gần đây. Tuy vậy, số lượng 

địa phương chưa hoàn thành nhiệm vụ là tương đối cao, với 27 đơn vị; trong đó, một 

số đơn vị còn tồn đọng nhiều nhiệm vụ chưa giải quyết xong trong năm 2018 là Đà 

Nẵng (22 nhiệm vụ), Vĩnh Phúc (12 nhiệm vụ), Đồng Nai (10 nhiệm vụ), Nghệ An (16 

nhiệm vụ) (số liệu từ Báo cáo số 471/TCTTTg, 2018). 

Về thực hiện công tác kiểm tra CCHC: Các địa phương thường xuyên tổ chức các đợt 

thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh việc thực nhiệm vụ CCHC 

giao cho các sở, ngành và UBND các cấp triển khai. Quá trình kiểm tra có sự lồng 

ghép nội dung kiểm tra CCHC vào các đợt kiểm tra liên ngành nhằm giảm số lượng tổ 

chức các đoàn kiểm tra nhưng vẫn đảm bảo theo dõi, kiểm tra tiến độ triển khai của 

các đơn vị trực thuộc. Điểm mới trong năm 2018 là nhiều nơi đã tăng cường thực hiện 

hình thức kiểm tra qua báo cáo. Theo đó, các đơn vị được cơ quan có thẩm quyền 

kiểm tra yêu cầu gửi báo cáo đánh giá kết quả CCHC đạt được và những tồn tại, hạn 

chế trong quá trình triển khai. Trên cơ sở đó, cơ quan kiểm tra theo thẩm quyền có thể 

xác minh số liệu báo cáo khi cần thiết, đồng thời có văn bản chấn chỉnh hoặc chỉ đạo, 

thậm chí có biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị được kiểm tra để kịp thời khắc 

phục những tồn tại, hạn chế về CCHC của đơn vị. Theo số liệu thống kê, có 41/63 địa 

phương đạt kết quả xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra từ 70% trở lên; trong đó, 

có 35 tỉnh, thành phố đã xử lý xong 100% số vấn đề phát hiện qua kiểm tra thuộc thẩm 

quyền giải quyết của các cấp chính quyền tại địa phương. Ngoài ra, công tác tuyên 

truyền CCHC tiếp tục được các địa phương chú trọng thực hiện với nhiều nội dung đa 
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dạng, hình thức phong phú. Đặc biệt, hình thức tuyên truyền CCHC thông qua các 

trang mạng xã hội đang có xu hướng tăng lên trong 2 năm trở lại đây; các địa phương 

thường xây dựng những trang tin hoặc đoạn video có thời lượng khoảng 5-7 phút để 

phát trên Zalo, Facebook hoặc kênh Youtube của đơn vị để tuyên truyền các kết quả, 

chính sách mới về CCHC hoặc hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện giải quyết 

TTHC trực tuyến. Đáng chú ý, có đơn vị còn gửi tin nhắn qua Zalo đến số điện thoại 

của người dân, tổ chức nhằm cung cấp các thông tin, chính sách pháp luật mới ban 

hành; tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị; thông báo kết quả giải quyết hồ sơ 

TTHC, giúp cho việc thông tin giữa cơ quan nhà nước đến người dân, tổ chức được 

diễn ra nhanh chóng, thuận tiện và tiết kiệm. Một số đơn vị thực hiện tốt là: Phú Thọ, 

Bắc Giang, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Năm 2018 tiếp tục ghi nhận nhiều địa phương có những sáng kiến, giải pháp mới được 

áp dụng để nâng cao hiệu quả CCHC trên địa bàn quản lý. 47 tỉnh, thành phố được 

ghi nhận có sáng kiến hoặc giải pháp mới trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, trong đó, 

13 địa phương được ghi nhận từ 3 sáng kiến hoặc giải pháp mới trở lên. Tuy nhiên, 

phần lớn các giải pháp này đã có từ những năm trước, được các địa phương chia sẻ, 

học tập lẫn nhau để áp dụng lần đầu tại đơn vị mình. Số lượng sáng kiến hoặc giải 

pháp mới lần đầu tiên được khám phá còn ít. 

 

2.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện VBQPPL tại tỉnh 
 
Bảng 13: Kết quả điểm và Chỉ số thành phần Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện VBQPPL 

 
Xếp hạng 

 
Tỉnh, thành phố   

trực thuộc Trung ương 
Công tác xây dựng và tổ chức thực 

hiện VBQPPL của tỉnh 
Điểm đạt được 

(Tối đa 10 điểm) 
Chỉ số (%) 

1.  Sơn La 9.30 93.00 

2.  Hải Phòng 9.27 92.69 

3.  Sóc Trăng 9.09 90.94 

4.  Ninh Bình 9.08 90.75 

5.  Hậu Giang 9.06 90.61 

6.  Vĩnh Phúc 8.98 89.82 

7.  Đồng Tháp 8.87 88.72 

8.  Thừa Thiên Huế 8.87 88.68 

9.  Bạc Liêu 8.85 88.46 

10.  Hà Nội 8.84 88.42 

11.  Hà Nam 8.80 88.02 

12.  Thái Nguyên 8.78 87.83 

13.  Tuyên Quang 8.77 87.72 

14.  Hưng Yên 8.76 87.64 

15.  Bình Dương 8.75 87.47 

16.  Đắk Lắk 8.72 87.23 

17.  Bắc Kạn 8.68 86.77 

18.  Long An 8.68 86.77 

19.  Điện Biên 8.67 86.69 
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Xếp hạng 
 

Tỉnh, thành phố   
trực thuộc Trung ương 

Công tác xây dựng và tổ chức thực 
hiện VBQPPL của tỉnh 

Điểm đạt được 
(Tối đa 10 điểm) 

Chỉ số (%) 

20.  Cần Thơ 8.65 86.53 

21.  Hà Tĩnh 8.65 86.50 

22.  Nam Định 8.64 86.43 

23.  Hải Dương 8.63 86.29 

24.  TP. Hồ Chí Minh 8.63 86.27 

25.  Quảng Bình 8.62 86.21 

26.  Tiền Giang 8.58 85.83 

27.  Lâm Đồng 8.56 85.64 

28.  Hà Giang 8.56 85.60 

29.  Quảng Ninh 8.56 85.58 

30.  An Giang 8.52 85.21 

31.  Quảng Trị 8.52 85.20 

32.  Lào Cai 8.51 85.13 

33.  Lạng Sơn 8.50 85.01 

34.  Bắc Giang 8.49 84.94 

35.  Cao Bằng 8.49 84.92 

36.  Tây Ninh 8.45 84.46 

37.  Trà Vinh 8.44 84.43 

38.  Bình Định 8.43 84.31 

39.  Lai Châu 8.42 84.18 

40.  Kon Tum 8.40 83.95 

41.  Hòa Bình 8.39 83.86 

42.  Bà Rịa - Vũng Tàu 8.34 83.37 

43.  Khánh Hòa 8.32 83.24 

44.  Phú Yên 8.31 83.05 

45.  Bình Thuận 8.28 82.79 

46.  Kiên Giang 8.26 82.60 

47.  Gia Lai 8.22 82.18 

48.  Đà Nẵng 8.18 81.77 

49.  Thái Bình 8.11 81.13 

50.  Quảng Ngãi 8.11 81.13 

51.  Đắk Nông 8.05 80.45 

52.  Vĩnh Long 8.00 79.99 

53.  Bắc Ninh 7.92 79.15 

54.  Yên Bái 7.85 78.50 

55.  Ninh Thuận 7.84 78.37 

56.  Quảng Nam 7.81 78.12 

57.  Phú Thọ 7.65 76.50 

58.  Cà Mau 7.65 76.50 

59.  Bến Tre 7.53 75.31 

60.  Đồng Nai 7.44 74.37 

61.  Bình Phước 6.87 68.65 

62.  Nghệ An 6.68 66.79 

63.  Thanh Hóa 6.02 60.22 

 Trung bình 8.38 83.79 
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Theo kết quả đánh giá, có 51/63 địa phương đạt kết quả Chỉ số thành phần “Xây dựng 
và tổ chức thực hiện VBQPPL” trên 80%, trong đó, có 5 địa phương đạt kết quả trên 
90%. Năm 2018, Sơn La đứng đầu bảng xếp hạng của Chỉ số thành phần này với kết 
quả đạt 93%. Đây là năm thứ 2 liên tiếp tỉnh Sơn La đứng vị trí thứ nhất về công tác 
xây dựng và tổ chức thực hiện VBQPPL ở địa phương. Đáng chú ý, trong nhóm 10 
tỉnh, thành phố dẫn đầu về Chỉ số thành phần “Xây dựng và tổ chức thực hiện 
VBQPPL” thì 8 đơn vị tăng thứ hạng trên bảng xếp hạng Par Index 2018 so với năm 
2017; 02 đơn vị còn lại không tăng hạng nhưng vẫn nằm trong nhóm dẫn đầu Par 
Index 2018 đó là Hà Nội và Hải Phòng, lần lượt xếp vị trí thứ 2 và thứ 5 trên bảng xếp 
hạng Par Index 2018. Những số liệu thống kê trên cho thấy, kết quả cải cách thể chế 
vẫn là yếu tố quan trọng, có sức ảnh hưởng lớn đến kết quả cải cách hành chính trong 
năm 2018 của các địa phương. Nhóm 5 địa phương đứng cuối bảng xếp hạng Chỉ số 
thành phần “Xây dựng và tổ chức thực hiện VBQPPL”, có 3 đơn vị đạt kết quả chỉ số 
dưới 70% là Bình Phước, Nghệ An và Thanh Hóa. Kết quả đánh giá năm 2018 đã chỉ 
ra, những đơn vị đạt kết quả thấp ở Chỉ số thành phần này chủ yếu là do chậm hoàn 
thành việc xử lý các văn bản trái pháp luật phát hiện qua kiểm tra; công tác theo dõi, 
thi hành pháp luật chưa đạt hiệu quả cao; chưa nhận được sự đánh giá cao của lãnh 
đạo quản lý các cấp trên địa bàn địa phương. 

 

 
Biểu đồ 48: So sánh giá trị trung bình của Chỉ số thành phần “Xây dựng và tổ chức thực hiện 

VBQPPL” theo 6 vùng kinh tế 

So sánh giá trị trung bình của Chỉ số thành phần “Xây dựng và tổ chức thực hiện 
VBQPPL”, khu vực Đồng bằng sông Hồng cho kết quả cao nhất với giá trị trung bình 
đạt 86.90%. Thống kê cho thấy, trong số 11 tỉnh, thành phố thuộc khu vực này thì có 
đến 9 đơn vị đạt tỷ lệ điểm trên 85% đối với Chỉ số thành phần này. Khu vực Bắc Trung 
Bộ và Duyên hải miền Trung có giá trị trung bình thấp nhất, đạt 80.46%. Cả nước có 
3 đơn vị đạt kết quả dưới 70% ở Chỉ số thành phần “Xây dựng và tổ chức thực hiện 
VBQPPL” thì khu vực này “đóng góp” tới 2 đại diện là Nghệ An và Thanh Hóa. Trong 
khi đó, tất cả 5 địa phương thuộc khu vực Tây Nguyên đều đạt tỷ lệ điểm trên 80% về 
công tác xây dựng và tổ chức thực hiện VBQPPL nhưng giá trị trung bình của cả khu 
vực này chỉ xếp thứ 4/6 vùng kinh tế. 

 76.00  78.00  80.00  82.00  84.00  86.00  88.00

Bắc  Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

Đông Nam Bộ

Tây Nguyên

Tây Nam Bộ

Trung du miền núi phía Bắc

Đồng bằng sông Hồng
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Biểu đồ 49: Kết quả xếp hạng Chỉ số thành phần “Xây dựng và tổ chức thực hiện VBQPPL” 
theo 6 vùng kinh tế 

60.22 

66.79 

78.12 

78.37 

81.13 

81.77 

82.79 

83.05 

83.24 

84.31 

85.20 

86.21 

86.50 

88.68 

 -  50.00  100.00

Thanh Hóa

Nghệ An

Quảng Nam

Ninh Thuận

Quảng Ngãi

Đà Nẵng

Bình Thuận

Phú Yên

Khánh Hòa

Bình Định

Quảng Trị

Quảng Bình

Hà Tĩnh

Thừa Thiên Huế

Bắc Trung bộ- Duyên hải miền Trung

79.15 

81.13 

85.58 

86.29 

86.43 

87.64 

88.02 

88.42 

89.82 

90.75 

92.69 
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Bắc Ninh

Thái Bình

Quảng Ninh

Hải Dương

Nam Định

Hưng Yên

Hà Nam

Hà Nội

Vĩnh Phúc

Ninh Bình

Hải Phòng

Đồng bằng sông hồng

75.31 

76.50 

79.99 

82.60 

84.43 

85.21 

85.83 

86.53 

86.77 

88.46 

88.72 

90.61 

90.94 

 -  50.00  100.00

Bến Tre

Cà Mau

Vĩnh Long

Kiên Giang

Trà Vinh

An Giang

Tiền Giang

Cần Thơ

Long An

Bạc Liêu

Đồng Tháp

Hậu Giang

Sóc Trăng

Tây Nam Bộ

76.50 

78.50 

83.86 

84.18 

84.92 

84.94 
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86.77 

87.72 
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Phú Thọ
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Hòa Bình

Lai Châu
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Lào Cai

Hà Giang

Điện Biên

Bắc Kạn

Tuyên Quang

Thái Nguyên

Sơn La

Trung du và miền núi phía Bắc
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Phân tích kết quả điểm các tiêu chí trong Chỉ số thành phần “Xây dựng và tổ chức 

thực hiện VBQPPL”, trong số 4 tiêu chí đánh giá thì có 3 tiêu chí đạt tỷ lệ điểm trên 

90%, bao gồm các tiêu chí: Theo dõi thi hành pháp luật, đạt 93.65%; Xử lý văn bản 

phát hiện sai phạm qua kiểm tra, đạt 93.87%; Xử lý VBQPPL sau rà soát, đạt 98.64%. 

Theo số liệu thống kê, có 51/63 địa phương đã thực hiện đầy đủ 3 hoạt động theo dõi 

thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ; đồng 

thời, số đơn vị này cũng đã kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với 100% vấn đề 

hạn chế, bất cập phát hiện trong quá trình tổ chức theo dõi thi hành pháp luật trên địa 

bàn. Số liệu thống kê về kết quả kiểm tra, rà soát VBQPPL cũng chỉ ra nhiều kết quả 

tích cực: 55/63 tỉnh, thành phố đã hoàn thành xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát 

VBQPPL, kịp thời công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực thi hành một phần hoặc 

toàn bộ; 56/63 địa phương đã kịp thời ban hành các quy định sửa đổi, bổ sung hoặc 

thay thế cho các quy định trái pháp luật được phát hiện qua kiểm tra văn bản trong 

năm 2018, góp phần nâng cao tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống VBQPPL ở địa 

phương. Tuy vậy, kết quả đánh giá cũng chỉ ra một số đơn vị còn chưa thực hiện tốt 

công tác theo dõi thi hành pháp luật (ví dụ: Phú Thọ, Yên Bái, Bến Tre); một số nơi 

còn chậm xử lý các văn bản hết hiệu lực hoặc văn bản trái pháp luật được phát hiện 

qua công tác kiểm tra, rà soát (ví dụ: Đồng Nai, Cà Mau, Điện Biên, Quảng Trị). 

 

 

 
Biểu đồ 50: Giá trị trung bình của các tiêu chí trong Chỉ số thành phần “Xây dựng và tổ chức 

thực hiện VBQPPL” 

Theo số liệu thống kê, tiêu chí đánh giá tác động của cải cách đến chất lượng VBQPPL 

của địa phương đạt tỷ lệ điểm là 72.37%, tăng nhẹ so với kết quả năm 2017 (71.55%). 

Như vậy có thể thấy, công tác xây dựng pháp luật tại địa phương về cơ bản đã tuân 

thủ các quy định của văn bản pháp luật cấp trên, bảo đảm thời gian và tiến độ ban 

hành nhưng chất lượng văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành vẫn 

cho thấy những tồn tại, hạn chế nhất định. Năm 2018, các đối tượng được lựa chọn 

tham gia khảo sát đánh giá chất lượng VBQPPL do cấp tỉnh ban hành gồm có: Đại 

biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; lãnh đạo cấp sở, lãnh đạo cấp phòng thuộc sở; lãnh  

72.37 

93.65 93.87 
98.64 

 -
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đạo UBND cấp huyện. Nội dung đánh giá tập trung vào 4 tiêu chí thành phần: Tính 

đồng bộ, thống nhất của hệ thống VBQPPL của tỉnh; Tính hợp lý của VBQPPL; Tính 

khả thi của VBQPPL; Tính kịp thời xử lý vướng mắc, bật cập trong tổ chức triển khai 

VBQPPL do tỉnh ban hành. Kết quả khảo sát cho thấy: Trong năm 2018, tính đồng bộ, 

thống nhất và tính hợp lý của VBQPPL ở địa phương được các đối tượng khảo sát 

đánh giá cao nhất, với kết quả tỷ lệ điểm lần lượt là 77.26% (tăng 1.76% so với năm 

2017) và 77.21% (tăng 0.86% so với năm 2017). Trong khi đó, tính khả thi của 

VBQPPL do địa phương ban hành chỉ đạt tỷ lệ điểm trung bình là 69.26%; thấp nhất 

vẫn là kết quả đánh giá về tính kịp thời xử lý vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực 

hiện VBQPPL ở địa phương, đạt tỷ lệ điểm 68.99%. 

 

 
 

Biểu đồ 51: Tỷ lệ điểm khảo sát đánh giá tác động của cải cách đến chất lượng VBQPPL do 
tỉnh ban hành, phân loại theo các nội dung tác động 

 
2.3. Cải cách thủ tục hành chính 
 

Bảng 14: Kết quả điểm và Chỉ số thành phần Cải cách thủ tục hành chính                                                
của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Xếp hạng 
Tỉnh, thành phố  

trực thuộc Trung ương 

Cải cách thủ tục hành chính 

 Điểm đạt 

được (Tối đa 

13.00 điểm)  

 Chỉ số (%)  

1. Quảng Ninh  12.96   99.67  

2. Đà Nẵng  12.74   98.03  

3. Quảng Bình  12.71   97.79  

4. Vĩnh Long  12.24   94.13  

5. Cần Thơ  12.22   94.02  

68.99 

69.26 

77.26 

77.21 

 -  20.00  40.00  60.00  80.00

Tính kịp thời trong xử lý bất cập, 
vướng mắc trong tổ chức thực hiện 

VBQPPL

Tính khả thi của VBQPPL

Tính đồng bộ, thống nhất của hệ 
thống VBQPPL

Tính hợp lý của VBQPPL
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Xếp hạng 
Tỉnh, thành phố  

trực thuộc Trung ương 

Cải cách thủ tục hành chính 

 Điểm đạt 

được (Tối đa 

13.00 điểm)  

 Chỉ số (%)  

6. Bắc Ninh  12.22   94.02  

7. Cà Mau  12.22   93.96  

8. Lâm Đồng  12.20   93.81  

9. Lạng Sơn  11.95   91.96  

10. Lào Cai  11.95   91.91  

11. Tây Ninh  11.88   91.41  

12. Đồng Tháp  11.87   91.28  

13. Bà Rịa - Vũng Tàu  11.73   90.27  

14. Khánh Hòa  11.71   90.11  

15. Thái Nguyên  11.71   90.10  

16. Nghệ An  11.69   89.95  

17. TP. Hồ Chí Minh  11.67   89.80  

18. Quảng Trị  11.64   89.50  

19. Tuyên Quang  11.50   88.44  

20. Hà Nội  11.50   88.44  

21. Quảng Ngãi  11.49   88.39  

22. Bắc Giang  11.47   88.27  

23. An Giang  11.43   87.91  

24. Bình Dương  11.42   87.84  

25. Cao Bằng  11.42   87.81  

26. Hà Tĩnh  11.41   87.79  

27. Sơn La  11.41   87.78  

28. Quảng Nam  11.40   87.66  

29. Hà Giang  11.35   87.31  

30. Điện Biên  11.25   86.54  

31. Hải Phòng  11.25   86.53  

32. Hòa Bình  11.22   86.32  

33. Ninh Thuận  11.21   86.23  

34. Thừa Thiên Huế  11.18   85.96  

35. Đồng Nai  11.16   85.86  

36. Bạc Liêu  11.00   84.59  



PAR INDEX 2018 

B¸o c¸o ChØ sè CCHC 2018     95 
 

 

Xếp hạng 
Tỉnh, thành phố  

trực thuộc Trung ương 

Cải cách thủ tục hành chính 

 Điểm đạt 

được (Tối đa 

13.00 điểm)  

 Chỉ số (%)  

37. Đắk Nông  10.98   84.45  

38. Kiên Giang  10.97   84.41  

39. Hưng Yên  10.97   84.35  

40. Bình Thuận  10.96   84.28  

41. Lai Châu  10.95   84.25  

42. Bắc Kạn  10.95   84.22  

43. Long An  10.93   84.08  

44. Ninh Bình  10.72   82.49  

45. Đắk Lắk  10.72   82.45  

46. Vĩnh Phúc  10.67   82.10  

47. Nam Định  10.65   81.95  

48. Sóc Trăng  10.49   80.72  

49. Hậu Giang  10.48   80.62  

50. Tiền Giang  10.45   80.39  

51. Yên Bái  10.24   78.79  

52. Bình Phước  10.23   78.68  

53. Trà Vinh  10.19   78.37  

54. Bến Tre  9.99   76.86  

55. Phú Thọ  9.99   76.83  

56. Thanh Hóa  9.98   76.78  

57. Bình Định  9.96   76.61  

58. Hải Dương  9.50   73.07  

59. Hà Nam  9.47   72.88  

60. Kon Tum  9.42   72.44  

61. Thái Bình  8.74   67.23  

62. Gia Lai  7.97   61.28  

63. Phú Yên  6.45   49.63  

 Trung bình 11.02    84.79 

 

Năm 2018, công tác cải cách TTHC tại các tỉnh, thành phố được bổ sung đánh giá một 

số nhiệm vụ mới đó là: TCTP 3.2.5. Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 

trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; TCTP 3.4.4. Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức  
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khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC. Việc đưa vào đánh giá những nội 

dung này đóng vai trò quan trọng, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong 

hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp ở địa phương khi giải quyết 

TTHC cho người dân, doanh nghiệp, tạo tiền đề xây dựng và phát triển Cổng dịch vụ 

công quốc gia trong thời gian tới. 

Theo kết quả đánh giá, trong năm 2018, có 50 tỉnh, thành phố đạt kết quả Chỉ số thành 

phần “Cải cách TTHC” trên 80%, trong đó có 15 đơn vị đạt kết quả Chỉ số trên 90%. 

Số liệu đánh giá cũng cho thấy khoảng cách chỉ số giữa đơn vị cao nhất và thấp nhất 

là 50.04%, cao hơn nhiều so với giá trị này của năm 2017, khoảng cách là 33.08%. 

Tỉnh Quảng Ninh là địa phương đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số thành phần này, với 

kết quả chỉ số đạt 99.67%. Đứng cuối bảng xếp hạng là tỉnh Phú Yên, đạt 49.63% và 

là đơn vị duy nhất có kết quả Chỉ số đạt dưới 50% ở lĩnh vực này. Số liệu thống kê 

cho thấy, tỉnh Phú Yên còn khá nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách thủ tục 

hành chính, như: Tỉnh có ban hành quy định TTHC trong văn bản quy phạm pháp luật 

là trái với quy định của Trung ương; việc tham mưu công bố TTHC ở một số sở, ngành 

còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra; chưa đăng nhập đầy đủ, kịp thời TTHC đang thực 

hiện lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC; chưa công khai đầy đủ kết quả giải quyết 

hồ sơ TTHC của cả 3 cấp chính quyền trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

So sánh kết quả Chỉ số thành phần “Cải cách TTHC” giữa các vùng kinh tế cho thấy: 

Khu vực Đông Nam Bộ có tỷ lệ điểm trung bình cao nhất, với kết quả đạt 87.31%. 

Trong khi đó, tỷ lệ điểm trung bình thấp nhất trong 6 khu vực thuộc về vùng Tây 

Nguyên, đạt 78.89%. Dù vậy, khi so sánh kết quả giữa các vị trí dẫn đầu từng khu vực 

thì tỉnh Lâm Đồng “ngôi sao” của khu vực Tây Nguyên vẫn xếp vị trí thứ 4 trong 6 địa 

phương, đạt kết quả 93.81%; đồng thời, Lâm Đồng cũng là đơn vị có kết quả Chỉ số 

thành phần “Cải cách TTHC” xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố.  

 

Biểu đồ 52: Giá trị trung bình của Chỉ số thành phần “Cải cách TTHC” theo 6 vùng kinh tế 
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Biểu đồ 53: So sánh kết quả các tiêu chí trong Chỉ số thành phần “Cải cách TTHC” 

So sánh kết quả điểm đánh giá giữa các TC trong Chỉ số thành phần “Cải cách TTHC”: 
TC đánh giá Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC có tỷ lệ điểm trung bình ở mức cao nhất, 
đạt 95.78%; tiếp theo là tỷ lệ điểm đạt được của các tiêu chí Thực hiện cơ chế MC, 
MCLT (đạt 92.57%), Tiếp nhận, xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức về TTHC (đạt 90%). 
TC có tỷ lệ điểm trung bình thấp nhất là Công bố, công khai TTHC và kết quả giải 
quyết hồ sơ, chỉ đạt 56%. Số liệu thống kê kết quả đánh giá đối với các TC của trong 
Chỉ số thành phần “Cải cách TTHC” cho ta một số nhận định sau: 

Thực hiện các quy định về kiểm soát TTHC: Qua theo dõi, đánh giá, phần lớn các tỉnh, 
thành phố thực hiện nghiêm quy định về ban hành TTHC thuộc thẩm quyền. Dù vậy, 
trong năm 2018 các cơ quan chức năng vẫn phát hiện 10 địa phương có quy định 
TTHC khi ban hành các văn bản QPPL. Công tác rà soát TTHC được thực hiện thường 
xuyên, 58/63 đơn vị đã hoàn thành kế hoạch rà soát; đồng thời, có đề xuất nhiều cắt 
giảm, đơn giản hóa TTHC không phù hợp hoặc còn rườm rà phức tạp để các bộ, 
ngành xem xét trình cấp có thẩm quyền thông qua. Các địa phương cũng chủ động rà 
soát, đổi mới phương thức làm việc, hoàn hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan, 
đơn vị để rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ TTHC cho cá nhân, tổ chức. Điển hình là 
các đơn vị: Bà Rịa – Vũng Tàu, Nghệ An, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh… 

Về công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ:  

 Có 53/63 địa phương đã công bố đầy đủ, kịp thời danh mục TTHC thực hiện tại 
3 cấp chính quyền. Mặc dù vậy, chỉ có 23/63 tỉnh, thành phố cập nhật kịp thời 
và đầy đủ TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; vẫn còn 40 địa phương 
chưa thường xuyên rà soát, gỡ bỏ các TTHC hết hiệu lực hoặc cập nhật các 
TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lên cơ sở dữ liệu quốc gia. TTHC của 
một số địa phương công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia vẫn còn dẫn chiếu 
đến các mẫu đơn, tờ khai và quy định TTHC đã hết hiệu lực thi hành.  

56.00 

89.00 

90.00 

92.57 

95.78 

 -  25.00  50.00  75.00  100.00

Công bố, công khai TTHC và kết quả giải 
quyết HS

Kiểm soát quy định TTHC

Tiếp nhận, xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức 
đối với TTHC

Thực hiện cơ chế MC, MCLT

Kết quả giải quyết TTHC
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 Về công khai TTHC trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh: 19/63 địa phương đã 

công khai, cập nhật đầy đủ TTHC trên Cổng thông tin điện tử, website của các 

sở, ngành và UBND cấp huyện. Tuy vậy, vẫn còn 44/63 đơn vị chưa thực hiện 

công khai đầy đủ TTHC theo yêu cầu đánh giá của Bộ tiêu chí, trong đó, 11 địa 

phương không công khai đầy đủ TTHC ở cả 3 nơi. 

 Do là năm đầu tiên đánh giá nên chỉ có 5/63 tỉnh, thành phố đạt điểm tối đa về 

nội dung công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC ở cả 3 cấp chính 

quyền, đó là các đơn vị: Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Cà Mau, Đồng 

Tháp; 30/63 địa phương chưa công khai đầy đủ kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 

ở cả 3 cấp chính quyền. 

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP, các địa phương đã chủ động rà soát ban hành các quy định kiện toàn 

chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Kiểm soát TTHC cấp tỉnh; tăng 

cường đầu tư, nâng cấp Bộ phận Một cửa các cấp theo các hướng dẫn mới của Văn 

phòng Chính phủ; rà soát, ban hành danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của các đơn vị; sửa đổi, 

bổ sung và hoàn thiện quy chế phối hợp giữa các đơn vị và ban hành danh mục TTHC 

liên thông cùng cấp và giữa các cấp chính quyền để thực hiện. Theo kết quả đánh giá, 

53/63 địa phương đã đưa 100% TTHC đủ điều kiện ra thực hiện tại Bộ phận Một cửa 

các cấp thuộc địa bàn; 57 địa phương có trên 30 TTHC hoặc nhóm TTHC được giải 

quyết theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền; 58 địa phương có trên 50 

TTHC hoặc nhóm TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp. 

 

Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC tại địa phương trong năm 2018 đạt ở mức cao, hồ sơ 

TTHC do các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tiếp nhận và giải quyết đạt tỷ lệ đúng hạn 

trên 95.65%; cấp huyện có 61/63 đơn vị đạt tỷ lệ đúng hạn từ 95% trở lên; 100% hồ 

sơ do cấp xã giải quyết đạt tỷ lệ đúng hạn trên 95%. Việc xin lỗi người dân, tổ chức 

khi để xảy ra hồ sơ trễ hẹn đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, trong năm 2018 

vẫn còn 12 địa phương chưa thực hiện đầy đủ việc xin lỗi theo quy định, điển hình 

như tại các đơn vị: Hà Giang, Yên Bái, Bình Thuận, Phú Yên… 
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Biểu đồ 54: Kết quả Chỉ số thành phần “Cải cách TTHC” của các tỉnh, thành phố 

49.63 

61.28 

67.23 

72.44 
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Thái Bình

Kon Tum

Hà Nam
Hải Dương

Bình Định

Thanh Hóa

Phú Thọ

Bến Tre

Trà Vinh
Bình Phước

Yên Bái

Tiền Giang

Hậu Giang

Sóc Trăng

Nam Định

Vĩnh Phúc

Đắk Lắk

Ninh Bình

Long An

Bắc Kạn

Lai Châu

Bình Thuận
Hưng Yên

Kiên Giang

Đắk Nông

Bạc Liêu

Đồng Nai

Thừa Thiên Huế

Ninh Thuận

Hòa Bình

Hải Phòng

Điện Biên

Hà Giang

Quảng Nam
Sơn La

Hà Tĩnh

Cao Bằng
Bình Dương

An Giang

Bắc Giang

Quảng Ngãi

Hà Nội

Tuyên Quang

Quảng Trị

TP. Hồ Chí Minh

Nghệ An

Thái Nguyên

Khánh Hòa

Bà Rịa - Vũng Tàu

Đồng Tháp

Tây Ninh

Lào Cai
Lạng Sơn

Lâm Đồng

Cà Mau

Bắc Ninh
Cần Thơ

Vĩnh Long

Quảng Bình

Đà Nẵng

Quảng Ninh
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Bảng 15: Kết quả điểm các tiêu chí Chỉ số thành phần Cải cách thủ tục hành chính của các 
tỉnh, thành phố 

TT Tỉnh, thành phố Kiểm soát 
quy định 
TTHC (tối 

đa 1.0 
điểm) 

Công bố, 
công khai 

TTHC và kết 
quả giải quyết 
HS (tối đa 3.0 

điểm) 

Thực hiện 
cơ chế MC, 
MCLT (tối 

đa 3.5 
điểm) 

Kết quả 
giải quyết 
TTHC (tối 

đa 4.5 
điểm) 

Tiếp nhận, xử 
lý PAKN của 
cá nhân, tổ 

chức đối với 
TTHC (1.0 

điểm) 

1 An Giang  1.00   1.75   3.50   4.43   0.75  

2 Bà Rịa - Vũng Tàu  1.00   1.75   3.50   4.48   1.00  

3 Bắc Giang  1.00   1.50   3.50   4.47   1.00  

4 Bắc Kạn  0.50   1.50   3.50   4.45   1.00  

5 Bạc Liêu  1.00   1.00   3.50   4.50   1.00  

6 Bắc Ninh  1.00   2.25   3.50   4.47   1.00  

7 Bến Tre  0.50   1.00   3.00   4.49   1.00  

8 Bình Định  1.00   1.75   3.00   3.96   0.25  

9 Bình Dương  0.50   2.00   3.50   4.42   1.00  

10 Bình Phước  0.50   1.25   3.00   4.48   1.00  

11 Bình Thuận  1.00   1.50   3.50   3.96   1.00  

12 Cà Mau  1.00   2.75   3.50   4.47   0.50  

13 Cần Thơ  1.00   2.25   3.50   4.47   1.00  

14 Cao Bằng  0.50   2.00   3.50   4.42   1.00  

15 Đà Nẵng  1.00   2.75   3.50   4.49   1.00  

16 Đắk Lắk  0.50   1.25   3.50   4.47   1.00  

17 Đắk Nông  1.00   1.00   3.50   4.48   1.00  

18 Điện Biên  1.00   1.25   3.50   4.50   1.00  

19 Đồng Nai  0.50   1.75   3.50   4.41   1.00  

20 Đồng Tháp  1.00   3.00   2.50   4.37   1.00  

21 Gia Lai  0.50   1.25   2.75   2.47   1.00  

22 Hà Giang  1.00   2.00   3.50   3.85   1.00  

23 Hà Nam  1.00   2.50   1.00   3.97   1.00  

24 Hà Nội  1.00   2.25   3.50   4.50   0.25  

25 Hà Tĩnh  1.00   1.50   3.50   4.41   1.00  

26 Hải Dương  1.00   1.00   2.50   4.00   1.00  

27 Hải Phòng  1.00   1.25   3.50   4.50   1.00  

28 Hậu Giang  0.50   1.00   3.50   4.48   1.00  

29 Hòa Bình  1.00   1.75   3.00   4.47   1.00  

30 Hưng Yên  1.00   1.00   3.50   4.47   1.00  

31 Khánh Hòa  0.50   2.25   3.50   4.46   1.00  

32 Kiên Giang  1.00   2.25   3.00   4.47   0.25  
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TT Tỉnh, thành phố Kiểm soát 
quy định 
TTHC (tối 

đa 1.0 
điểm) 

Công bố, 
công khai 

TTHC và kết 
quả giải quyết 
HS (tối đa 3.0 

điểm) 

Thực hiện 
cơ chế MC, 
MCLT (tối 

đa 3.5 
điểm) 

Kết quả 
giải quyết 
TTHC (tối 

đa 4.5 
điểm) 

Tiếp nhận, xử 
lý PAKN của 
cá nhân, tổ 

chức đối với 
TTHC (1.0 

điểm) 

33 Kon Tum  1.00   1.50   1.50   4.42   1.00  

34 Lai Châu  1.00   1.00   3.50   4.45   1.00  

35 Lâm Đồng  1.00   2.25   3.50   4.45   1.00  

36 Lạng Sơn  1.00   2.00   3.50   4.45   1.00  

37 Lào Cai  1.00   2.00   3.50   4.45   1.00  

38 Long An  1.00   1.00   3.50   4.43   1.00  

39 Nam Định  1.00   1.25   3.00   4.40   1.00  

40 Nghệ An  1.00   1.75   3.50   4.44   1.00  

41 Ninh Bình  1.00   0.75   3.50   4.47   1.00  

42 Ninh Thuận  1.00   1.25   3.50   4.46   1.00  

43 Phú Thọ  1.00   1.25   3.00   4.49   0.25  

44 Phú Yên  0.50   1.25   2.00   2.45   0.25  

45 Quảng Bình  1.00   2.75   3.50   4.46   1.00  

46 Quảng Nam  1.00   1.50   3.50   4.40   1.00  

47 Quảng Ngãi  1.00   1.50   3.50   4.49   1.00  

48 Quảng Ninh  1.00   3.00   3.50   4.46   1.00  

49 Quảng Trị  1.00   2.25   3.00   4.39   1.00  

50 Sóc Trăng  1.00   1.50   3.00   3.99   1.00  

51 Sơn La  1.00   1.50   3.50   4.41   1.00  

52 Tây Ninh  1.00   2.50   3.50   3.88   1.00  

53 Thái Bình  0.50   1.25   1.50   4.49   1.00  

54 Thái Nguyên  0.50   2.25   3.50   4.46   1.00  

55 Thanh Hóa  1.00   1.00   3.50   3.98   0.50  

56 Thừa Thiên Huế  0.50   1.75   3.50   4.43   1.00  

57 Tiền Giang  1.00   1.25   3.50   4.45   0.25  

58 TP. Hồ Chí Minh  1.00   2.75   3.50   3.92   0.50  

59 Trà Vinh  1.00   1.25   2.50   4.44   1.00  

60 Tuyên Quang  1.00   1.50   3.50   4.50   1.00  

61 Vĩnh Long  1.00   2.25   3.50   4.49   1.00  

62 Vĩnh Phúc  1.00   0.75   3.50   4.42   1.00  

63 Yên Bái  1.00   0.75   3.50   3.99   1.00  

Trung bình 0.89 1.68 3.24 4.31 0.90 
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2.4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 
 

Bảng 16: Kết quả điểm và Chỉ số thành phần Cải cách tổ chức bộ máy  
hành chính của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Xếp 
hạng 

Tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương 

Cải cách tổ chức bộ máy  

hành chính nhà nước 

Điểm đạt được  

(Tối đa 12 điểm) 

Chỉ số (%) 

1.  Long An  10.45   87.04  

2.  Đồng Tháp  10.42   86.81  

3.  Quảng Ninh  10.40   86.64  

4.  Tuyên Quang  10.39   86.57  

5.  Thái Nguyên  10.33   86.07  

6.  Hậu Giang  10.02   83.49  

7.  Hà Nội  9.95   82.89  

8.  Đồng Nai  9.87   82.27  

9.  Hà Giang  9.86   82.21  

10.  Lâm Đồng  9.85   82.10  

11.  Phú Thọ  9.80   81.70  

12.  Bình Phước  9.77   81.42  

13.  Bắc Ninh  9.70   80.87  

14.  Ninh Thuận  9.69   80.73  

15.  Cần Thơ  9.57   79.73  

16.  Quảng Trị  9.53   79.43  

17.  Hà Nam  9.50   79.18  

18.  Bình Thuận  9.47   78.92  

19.  Sóc Trăng  9.43   78.60  

20.  Hà Tĩnh  9.24   77.00  

21.  Gia Lai  9.22   76.83  

22.  Nam Định  9.22   76.81  

23.  Bình Định  9.15   76.25  

24.  Thanh Hóa  9.14   76.18  

25.  Điện Biên  9.14   76.14  

26.  Hưng Yên  9.10   75.86  

27.  Ninh Bình  9.04   75.32  

28.  Cao Bằng  9.01   75.08  

29.  Lạng Sơn  8.97   74.77  

30.  Hải Phòng  8.93   74.42  
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Xếp 
hạng 

Tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương 

Cải cách tổ chức bộ máy  

hành chính nhà nước 

Điểm đạt được  

(Tối đa 12 điểm) 

Chỉ số (%) 

31.  Lai Châu  8.90   74.18  

32.  Yên Bái  8.90   74.13  

33.  Nghệ An  8.88   74.00  

34.  Quảng Ngãi  8.87   73.89  

35.  Quảng Nam  8.78   73.18  

36.  TP. Hồ Chí Minh  8.78   73.16  

37.  Kiên Giang  8.78   73.13  

38.  Thái Bình  8.74   72.85  

39.  Hòa Bình  8.69   72.44  

40.  Sơn La  8.67   72.27  

41.  Phú Yên  8.66   72.13  

42.  Bắc Giang  8.60   71.69  

43.  Khánh Hòa  8.60   71.63  

44.  Quảng Bình  8.54   71.21  

45.  Bắc Kạn  8.46   70.52  

46.  Bình Dương  8.45   70.40  

47.  Trà Vinh  8.44   70.36  

48.  Tây Ninh  8.44   70.30  

49.  Đà Nẵng  8.42   70.15  

50.  Bạc Liêu  8.39   69.91  

51.  An Giang  8.36   69.64  

52.  Lào Cai  8.32   69.32  

53.  Hải Dương  8.24   68.68  

54.  Kon Tum  8.24   68.65  

55.  Bà Rịa - Vũng Tàu  8.22   68.50  

56.  Vĩnh Phúc  8.21   68.44  

57.  Vĩnh Long  8.09   67.40  

58.  Cà Mau  8.02   66.83  

59.  Đắk Lắk  7.92   66.01  

60.  Đắk Nông  7.84   65.34  

61.  Thừa Thiên Huế  7.81   65.09  

62.  Tiền Giang  7.48   62.32  

63.  Bến Tre  7.37   61.38  

 Trung bình 8.97 74.77 
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Đánh giá kết quả cải cách tổ chức bộ máy trong năm 2018 đã được bổ sung một số 

tiêu chí quan trọng nhằm cụ thể hóa việc theo dõi, đánh giá tiến độ, kết quả triển khai 

các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về 

đối mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công 

lập. Theo đó, các TC, TCTP đã được bổ sung là: TCTP 4.1.3. Tỷ lệ giảm số lượng đơn 

vị sự nghiệp công lập so với năm 2015; TCTP 4.2.3. Tỷ lệ giảm biên chế so với năm 

2015. Đây là những nội dung mới và quá trình theo dõi, đánh giá được tính theo lộ 

trình cả giai đoạn đến năm 2021, kết quả đạt được trong năm 2018 là chưa rõ nét. Vì 

vậy, không ngạc nhiên Chỉ số thành phần Cải cách tổ chức bộ máy có giá trị trung 

bình chỉ đạt 74.77%, giảm so với năm 2017 (77.11%). Mặc dù vậy, khoảng cách giữa 

đơn vị đứng đầu và đứng cuối bảng xếp hạng Chỉ số thành phần “Cải cách tổ chức bộ 

máy” đã được thu hẹp hơn, từ 26.94% (năm 2017) xuống còn 25.66% (năm 2018). 

 

Theo kết quả đánh giá, cả đơn vị đứng đầu và đứng cuối bảng xếp hạng Chỉ số thành 

phần “Cải cách tổ chức bộ máy” đều thuộc khu vực Tây Nam Bộ. Tỉnh Long An tiếp 

tục có năm thứ 2 liên tiếp có Chỉ số thành phần “Cải cách tổ chức bộ máy” cao nhất, 

với kết quả đạt 87.04%. Năm 2018, tỉnh Long An đã tích cực rà soát, sắp xếp lại các 

cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian. 

Kết quả, Tỉnh đã giảm được đầu mối 95 cơ quan, tổ chức hành chính (cấp tỉnh: 80 

đơn vị, cấp huyện: 15 đơn vị); giảm 49 cấp trưởng (cấp tỉnh: 34, cấp huyện: 15); giảm 

35 cấp phó (cấp tỉnh: 18, cấp huyện: 17), giảm 40 biên chế so với năm 2017. Đối với 

đơn vị sự nghiệp công lập, sau khi sắp xếp, tỉnh Long An đã giảm 192 đầu mối, trong 

đó cấp tỉnh giảm 114 đơn vị; cấp huyện giảm 78 đơn vị; giảm 128 cấp trưởng (cấp 

tỉnh: 52, cấp huyện: 76); giảm 47 cấp phó (cấp tỉnh: 26, cấp huyện: 21); giảm 592 biên 

chế so với năm 2017. Địa phương có kết quả Chỉ số thành phần “Cải cách tổ chức bộ 

máy” thấp nhất là tỉnh Bến Tre đạt 61.38%. Số liệu báo cáo cũng chỉ ra, đến năm 2018, 

tỉnh Bến Tre mới chỉ giảm được 3.38% số đơn vị sự nghiệp công lập trên toàn tỉnh; 

nhiều phòng chuyên môn thuộc sở, ngành có cơ cấu không hợp lý, có nơi lãnh đạo 

nhiều hơn chuyên viên; việc xử lý những tồn tại, hạn chế về phân cấp quản lý chưa 

đáp ứng yêu cầu. 
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Biểu đồ 55: So sánh giá trị trung bình Chỉ số thành phần “Cải cách tổ chức bộ máy hành 
chính” tại các tỉnh, thành phố theo 6 khu vực kinh tế 

Phân tích giá trị trung bình của Chỉ số thành phần “Cải cách tổ chức bộ máy” theo 

vùng kinh tế:  Khu vực Đồng bằng sông Hồng và khu vực Trung du và miền núi phía 

Bắc đạt giá trị trung bình cao nhất ở Chỉ số thành phần này, với kết quả lần lượt là 

76.54% và 76.22%. Điều này cũng phản ánh đúng thực tiễn khi nhiều tỉnh, thành phố 

thuộc 02 khu vực này đã chủ động rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức và triển 

khai tinh giản biên chế từ vài năm trở lại đây, một số điển hình như: Quảng Ninh, Hà 

Nội, Hòa Bình, Yên Bái, Bắc Kạn. Tây Nguyên vẫn là khu vực có kết quả cải cách tổ 

chức bộ máy thấp nhất trong 6 khu vực so sánh. Đáng chú ý, Lâm Đồng vẫn là “điểm 

sáng” với kết quả Chỉ số thành phần “Cải cách tổ chức bộ máy” đạt 82.10%, đứng đầu 

khu vực Tây Nguyên, xếp vị trí thứ 10/63 tỉnh, thành phố. Tại khu vực Bắc Trung Bộ 

và Duyên hải miền Trung, Ninh thuận là đơn vị đứng đầu, đạt 80.73%, đây cũng là 

đơn vị duy nhất của khu vực đạt kết quả trên 80% ở Chỉ số thành phần này. Tuy nhiên, 

khi so sánh với các đơn vị dẫn đầu từng khu vực thì Ninh Thuận có kết quả thấp nhất. 

 

 

 

 

 

 

 69.00

 70.00

 71.00

 72.00

 73.00

 74.00

 75.00

 76.00

 77.00

Tây nguyên Tây Nam Bộ Bắc Trung Bộ 
và Duyên hải 
miền Trung

Đông Nam Bộ Trung du và 
miền núi phía 

Bắc

Đồng bằng 
sông Hồng

71.78 

73.59 

74.27 74.34 

76.22 
76.54 



PAR INDEX 2018   

106     B¸o c¸o ChØ sè CCHC 2018 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 56: Giá trị trung bình của 4 tiêu chí trong Chỉ số thành phần “Cải cách tổ chức bộ máy” 

Phân tích 04 tiêu chí bên trong của Chỉ số thành phần “Cải cách tổ chức bộ máy” đã 

chỉ ra một số điểm đáng lưu ý: Tiêu chí “Thực hiện quy định sử dụng biên chế được 

cấp có thẩm quyền giao” đạt tỷ lệ điểm trung bình cao nhất, với kết quả 85.11%. Tiêu 

chí “Thực hiện phân cấp quản lý” xếp ở vị trí thứ 2/4 tiêu chí đánh giá, đạt tỷ lệ điểm 

là 75.40%. Xếp ở vị trí thứ 3 và thứ 4 lần lượt là các tiêu chí “Thực hiện quy định của 

Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành về TCBM”, đạt tỷ lệ 71.79%; “Tác động 

của cải cách đến TCBM”, với tỷ lệ điểm đạt 71.13%. Nhìn chung, các tỉnh, thành phố 

thực hiện đúng các quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành về sắp 

xếp tổ chức bộ máy. Mặc dù vậy, theo thống kê, trong năm 2018 còn 12 địa phương 

để xảy ra tình trạng thừa cấp phó tại các sở, ngành hoặc các phòng chuyên môn so 

với quy định. Một số nơi đã có khắc phục nhưng vẫn không đạt điểm do sai phạm xảy 

ra trong một thời gian dài của năm đánh giá. Việc bố trí số lượng cấp phó tại các phòng 

chuyên môn thuộc sở, ngành, nhìn chung, đúng quy định. Tuy nhiên, số liệu thống kê 

thực tế đã chỉ rõ, hầu hết các tỉnh, thành phố vẫn có phòng chuyên môn thuộc các sở, 

ngành có cơ cấu chưa hợp lý giữa số lượng công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

và công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (số lượng lãnh đạo nhiều hoặc 

bằng với số lượng chuyên viên trong một tổ chức; thậm chí có phòng chuyên môn chỉ 

bố trí 1 biên chế). Một trong những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trên là do hệ 

thống văn bản pháp luật về hướng dẫn cơ cấu tổ chức bộ máy ở các cơ quan chuyên 

môn cấp tỉnh, cấp huyện chưa được hoàn thiện; chưa ban hành tiêu chí về cơ cấu số 

lượng biên chế trong một tổ chức, nhất là cấp phòng. Điều này phần nào lý giải vì sao 

kết quả đánh giá tác động lại thể hiện tỷ lệ điểm thấp so với các tiêu chí khác. 
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Biểu đồ 57: So sánh điểm đánh giá tác động của cải cách đến TCBM theo 6 vùng kinh tế 

 

Từ Biểu đồ trên cho thấy, kết quả cải cách tổ chức bộ máy ở khu vực Đồng bằng sông 

Hồng có tác động tích cực nhất so với các khu vực còn lại. Khu vực Tây Nam Bộ và 

Trung du miền núi phía Bắc có số điểm đánh giá bằng nhau, cùng đạt 3.26/4.5 điểm; 

tiếp theo là khu vực Tây Nguyên, đạt 2.95/4.5 điểm. Trong khi đó, khu vực Bắc Trung 

Bộ và Duyên hải miền Trung có điểm đánh giá tác động thấp nhất, chỉ đạt 2.97/4.5 điểm. 

 

Mặc dù vậy, khi so sánh chi tiết các yếu tố thành phần đánh giá tác động của cải cách 

TCBM cho thấy nhiều tín hiệu lạc quan hơn năm 2017. Theo đó, tỷ lệ điểm đánh giá 

của cả 3 yếu tố tác động trong năm 2018 đều tăng so với năm 2017. Cụ thể tại Biểu 

đồ số 58, tác động của cải cách đến tình hình thực hiện quy chế làm việc của UBND 

cấp tỉnh tăng 0.87%, từ 77.86% của năm 2017 tăng lên 78.73% của năm 2018; tỷ lệ 

điểm đánh giá yếu tố tác động đến tính hợp lý trong sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy 

tại địa phương tăng 4.11%; tỷ lệ điểm đánh giá của yếu tố tác động đến tính hợp lý 

trong thực hiện phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước của tỉnh cho cấp huyện, cấp xã 

tăng 2.75%. 
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Biểu đồ 58: So sánh tỷ lệ điểm đánh giá của các yếu tố tác động của cải cách đến TCBM giữa 
năm 2017 và 2018 

 

2.5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
 

Bảng 17: Kết quả điểm và Chỉ số thành phần Xây dựng và nâng cao chất lượng  
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

 

Xếp hạng Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 Xây dựng và nâng cao chất lượng 
cán bộ, công chức, viên chức  

 Điểm đạt được  

(Tối đa 13.50 điểm)  
 Chỉ số (%)  

1.      Ninh Bình 11.85  87.80  

2.      Điện Biên 11.74  86.97  

3.      Tuyên Quang 11.72  86.78  

4.      Hà Nội 11.68  86.52  

5.      Đà Nẵng 11.67  86.41  

6.      Quảng Ninh 11.61  86.02  

7.      Hải Phòng 11.59  85.85  

8.      Lào Cai 11.49  85.09  

9.      Phú Thọ 11.47  84.95  

10.   Tây Ninh 11.36  84.13  
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Xếp hạng Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 Xây dựng và nâng cao chất lượng 
cán bộ, công chức, viên chức  

 Điểm đạt được  

(Tối đa 13.50 điểm)  
 Chỉ số (%)  

11.   Quảng Trị 11.32  83.83  

12.   Vĩnh Long 11.22  83.09  

13.   Bến Tre 11.17  82.73  

14.   TP. Hồ Chí Minh 11.12  82.38  

15.   Vĩnh Phúc 11.10  82.21  

16.   Sơn La 11.02  81.65  

17.   Hà Giang 11.01  81.59  

18.   Lạng Sơn 10.99  81.43  

19.   Tiền Giang 10.83  80.22  

20.   Yên Bái 10.83  80.20  

21.   Bạc Liêu 10.79  79.89  

22.   Hải Dương 10.78  79.82  

23.   Bình Thuận 10.77  79.75  

24.   Hà Nam 10.74  79.56  

25.   Bắc Giang 10.74  79.55  

26.   Bắc Kạn 10.67  79.03  

27.   Hà Tĩnh 10.63  78.72  

28.   Thừa Thiên Huế 10.57  78.32  

29.   Bình Phước 10.52  77.90  

30.   Sóc Trăng 10.50  77.75  

31.   Nghệ An 10.49  77.67  

32.   Ninh Thuận 10.48  77.65  

33.   Bắc Ninh 10.35  76.67  

34.   Quảng Nam 10.29  76.23  

35.   Cao Bằng 10.26  75.99  

36.   Long An 10.26  75.97  

37.   Đắk Lắk 10.21  75.60  

38.   Thái Bình 10.13  75.05  

39.   Gia Lai 10.13  75.04  

40.   Bà Rịa - Vũng Tàu 10.11  74.88  

41.   Đồng Nai 10.06  74.53  

42.   Đồng Tháp 10.05  74.43  

43.   An Giang 9.94  73.66  

44.   Thanh Hóa 9.90  73.35  
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Xếp hạng Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 Xây dựng và nâng cao chất lượng 
cán bộ, công chức, viên chức  

 Điểm đạt được  

(Tối đa 13.50 điểm)  
 Chỉ số (%)  

45.   Cà Mau 9.89  73.27  

46.   Bình Dương 9.82  72.74  

47.   Kiên Giang 9.80  72.58  

48.   Kon Tum 9.79  72.51  

49.   Nam Định 9.66  71.53  

50.   Quảng Ngãi 9.64  71.43  

51.   Hưng Yên 9.63  71.35  

52.   Hòa Bình 9.45  69.99  

53.   Phú Yên 9.42  69.81  

54.   Lai Châu 9.18  68.00  

55.   Hậu Giang 9.18  67.98  

56.   Đắk Nông 9.14  67.67  

57.   Cần Thơ 9.11  67.51  

58.   Quảng Bình 9.04  66.98  

59.   Khánh Hòa 8.90  65.91  

60.   Thái Nguyên 8.84  65.47  

61.   Bình Định 8.70  64.48  

62.   Trà Vinh 8.46  62.63  

63.   Lâm Đồng 8.37  62.00  

 Trung bình 10.35 76.68 

 

Từ năm 2016 đến nay, công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC 

ở địa phương có những chuyển biến rõ nét; năm 2018, giá trị trung bình của Chỉ số 

thành phần này đạt 76.68%, cao hơn 5.32% so với năm 2017 và cao hơn năm 2016 

là 12.81%. Số liệu từ bảng xếp hạng cho thấy, năm 2018 có 20 địa phương đạt kết 

quả Chỉ số thành phần “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC” trên 

80%. Tỉnh Ninh Bình đứng vị trí cao nhất bảng xếp hạng với kết quả Chỉ số thành phần 

đạt 87.80%. Đáng chú ý, trong nhóm 10 đơn vị đạt Chỉ số thành phần cao nhất của 

lĩnh vực này, không có đại diện nào của khu vực Tây Nam Bộ; tỉnh đạt Chỉ số thành 

phần “Xây dựng và nâng cao chất lượng CBCCVC” của khu vực này là Vĩnh Long, đạt 

83.09%, xếp vị trí thứ 12/63 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, đơn vị có bước tiến ấn tượng 

nhất trên bảng xếp hạng của 63 địa phương lại thuộc về khu vực Tây Nam Bộ, đó là 

tỉnh Bến Tre, tăng từ vị trí thứ 63/63 năm 2017 lên vị trí thứ 13/63 trong năm 2018, đạt 

82.73%; kết quả Chỉ số thành phần này của tỉnh Bến Tre cũng tăng 38.49% so với 

năm 2017. Số liệu thống kê cũng ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Tỉnh trong việc kịp 

thời khắc phục những hạn chế, yếu kém của công tác quản lý cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn đã được cơ quan có thẩm quyền chỉ ra từ năm 2017. 
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Nhóm 10 đơn vị đứng cuối bảng xếp hạng Chỉ số thành phần “Xây dựng và nâng cao 

chất lượng đội ngũ CBCCVC” trong năm 2018 đều có tỷ lệ điểm đạt được dưới 70%. 

Tỉnh Lâm Đồng là địa phương có kết quả Chỉ số thành phần này thấp nhất trong 63 

tỉnh, thành phố, chỉ đạt 62%. Số liệu báo cáo cũng chỉ ra, trong năm 2018, các cơ quan 

thanh tra, kiểm tra có thẩm quyền đã phát hiện ra nhiều vi phạm trong công tác quản 

lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, như: Chưa bố trí công 

chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt (tỉnh có 27/32 cơ quan, đơn 

vị thuộc UBND tỉnh sử dụng 234 lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong 

cơ quan hành chính nhà nước); còn 20/32 cơ quan, đơn vị chưa được phê duyệt bảng 

mô tả công việc và khung năng lực đối với từng vị trí việc làm theo danh mục đã được 

phê duyệt; 12/32 cơ quan, đơn vị sử dụng vượt 16 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo 

Nghị định 68/2010/NĐ-CP được giao. Một số đơn vị khác đạt kết quả thấp ở Chỉ số 

thành phần này đó là: Khánh Hòa, đạt 65.91%, xếp vị trí thứ 59/63; Thái Nguyên, đạt 

65.47%, xếp thứ 60/63; Bình Định, đạt 64.48%, xếp thứ 61/63 và Trà Vinh, đạt 62.63%, 

xếp thức 62/63; trong năm 2018, các đơn vị này đều được cơ quan có thẩm quyền chỉ 

ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và có nhiều 

cán bộ, công chức bị xem xét kỷ luật. 

 

Biểu đồ 59: So sánh giá trị trung bình các tiêu chí của Chỉ số Xây dựng và nâng cao chất lượng 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Trong số 9 tiêu chí đánh giá trong Chỉ số thành phần “Xây dựng và nâng cao chất 

lượng CBCCVC” thì có 8 tiêu chí tăng tỷ lệ điểm đánh giá so với năm 2017. Tiêu chí 

duy nhất có tỷ lệ điểm đánh giá giảm là Đánh giá, phân loại công chức, viên chức, 

giảm từ 55.95% năm 2017 xuống còn 41.27% năm 2018. Số liệu thống kê đã chỉ rõ, 

trong năm 2018, 51 địa phương còn có công chức, viên chức làm việc ở cơ quan hành 

chính cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã bị kỷ luật. 
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Tiêu chí “Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt” 

có tỷ lệ điểm trung bình đạt 69.44%, xếp thứ 8/9 tiêu chí đánh giá của Chỉ số thành 

phần này. Trong năm 2018, có 40 địa phương đã hoàn thành việc phê duyệt bản mô 

tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của công chức theo danh mục 

đã được phê duyệt; 14/63 địa phương có tỷ lệ phê duyệt chỉ đạt từ 80% - dưới 100% 

số cơ quan, đơn vị hoặc đã hoàn thành việc phê duyệt nhưng lại bố trí công chức 

không đúng điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm; 06/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ phê 

duyệt đạt dưới 60% số cơ quan, đơn vị hoặc nhiều tổ chức không bố trí đúng vị trí việc 

làm của công chức sau khi phê duyệt, cụ thể là: Đắk Lắk, Bình Dương, Bình Định, 

Lâm Đồng, Thái Nguyên, Trà Vinh. Qua đánh giá, công tác rà soát, phê duyệt danh 

mục, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của viên chức tại các đơn 

vị sự nghiệp công lập ở địa phương còn chậm. Năm 2018, chỉ có 31/63 địa phương 

hoàn thành việc phê duyệt vị trí việc làm của viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; 

14/63 địa phương chỉ đạt tỷ lệ phê duyệt dưới 60%. 

 

Về công tác tuyển dụng công chức, viên chức: Năm 2018 đã phát hiện 11 địa phương 

còn vi phạm quy định về tuyển dụng công chức; 12 địa phương còn vi phạm về quy 

định tuyển dụng viên chức. Qua thống kê, các vi phạm chủ yếu là: Công khai thông 

báo tuyển dụng không đủ thời gian quy định; thành viên hội đồng tuyển dụng chưa 

đảm bảo số lượng và tiêu chuẩn theo yêu cầu; nhiều trường hợp tuyển dụng không 

qua thi hoặc chuyển từ công chức cấp xã thành công chức làm việc trong đơn vị hành 

chính cấp cao hơn còn chưa đảm bảo đúng điều kiện, tiêu chuẩn và thời gian công 

tác theo quy định. 

 

So sánh tỷ lệ điểm khảo sát giữa 02 tiêu chí đánh giá tác động của cải cách đến công 

tác quản lý công chức và đến chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của 

các địa phương cho thấy, nhìn chung, các đối tượng được hỏi đều cho tỷ lệ điểm đánh 

giá tác động của cải cách đến công tác quản lý CBCC cao hơn so với điểm đánh giá 

tác động của cải cách đến chất lượng CBCCVC tại địa phương mình. Từ biểu đồ cũng 

thấy, 02 đường hiển thị kết quả đánh giá tác động của 2 tiêu chí trên đều có sự biến 

đổi cùng chiều và giữ khoảng cách tương đối đều nhau. Tuy nhiên, qua biểu đồ cũng 

phát hiện một số điểm đáng lưu ý: Tỷ lệ điểm đánh giá giữa 2 yếu tố tác động ở một 

số địa phương là khá sát nhau, như: Hậu Giang, Kon Tum, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Sơn 

La có tỷ lệ điểm đánh giá giữa 2 yếu tố chênh lệch không quá 5%. Ngược lại, 32/63 

địa phương có tỷ lệ điểm khảo sát đánh giá về công tác quản lý công chức cao hơn 

so với đánh giá về chất lượng công chức, viên chức từ 10% trở lên; chênh lệch cao 

nhất là kết quả khảo sát của tỉnh Tây Ninh (15.37%). 
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Biểu đồ 60: So sánh tỷ lệ điểm đánh giá giữa tác động của cải cách đến quản lý CBCC và chất lượng CBCCVC ở các tỉnh, thành phố  
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2.6. Cải cách tài chính công 
 

Bảng 18:  Kết quả điểm và Chỉ số thành phần Cải cách tài chính công của các tỉnh,                                                      
thành phố trực thuộc Trung ương 

Xếp hạng Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  Cải cách tài chính công  

 Điểm đạt được 

 (Tối đa 12.5 điểm)  

 Chỉ số (%)  

1. Vĩnh Phúc 10.84 86.69 

2. Yên Bái 10.83 86.62 

3. Lào Cai 10.76 86.06 

4. Quảng Ninh 10.71 85.68 

5. Long An 10.63 85.01 

6. Hải Phòng 10.50 84.02 

7. TP. Hồ Chí Minh 10.45 83.57 

8. Bà Rịa - Vũng Tàu 10.41 83.32 

9. An Giang 10.37 82.94 

10. Khánh Hòa 10.28 82.23 

11. Đà Nẵng 10.21 81.68 

12. Hải Dương 10.20 81.63 

13. Hưng Yên 9.98 79.83 

14. Thừa Thiên Huế 9.92 79.36 

15. Cần Thơ 9.84 78.68 

16. Đồng Nai 9.83 78.66 

17. Thái Bình 9.81 78.47 

18. Lạng Sơn 9.72 77.72 

19. Nghệ An 9.70 77.61 

20. Hà Nội 9.65 77.23 

21. Hòa Bình 9.64 77.10 

22. Quảng Trị 9.61 76.89 

23. Thái Nguyên 9.61 76.84 

24. Bắc Giang 9.60 76.80 

25. Bình Phước 9.58 76.61 

26. Sơn La 9.54 76.30 

27. Phú Thọ 9.47 75.76 

28. Hà Tĩnh 9.46 75.65 

29. Bến Tre 9.32 74.55 

30. Đồng Tháp 9.30 74.43 

31. Kon Tum 9.23 73.85 
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Xếp hạng Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  Cải cách tài chính công  

 Điểm đạt được 

 (Tối đa 12.5 điểm)  

 Chỉ số (%)  

32. Bạc Liêu 9.04 72.33 

33. Hậu Giang 8.91 71.29 

34. Bình Định 8.84 70.75 

35. Hà Nam 8.74 69.90 

36. Hà Giang 8.60 68.84 

37. Bình Dương 8.58 68.62 

38. Tiền Giang 8.48 67.82 

39. Tuyên Quang 8.43 67.40 

40. Ninh Thuận 8.39 67.14 

41. Tây Ninh 8.31 66.49 

42. Quảng Ngãi 8.26 66.07 

43. Đắk Nông 8.25 66.00 

44. Phú Yên 8.13 65.05 

45. Vĩnh Long 8.10 64.82 

46. Gia Lai 8.03 64.25 

47. Nam Định 8.03 64.22 

48. Đắk Lắk 8.03 64.21 

49. Kiên Giang 7.72 61.77 

50. Sóc Trăng 7.66 61.27 

51. Điện Biên 7.64 61.08 

52. Cao Bằng 7.62 60.95 

53. Quảng Nam 7.53 60.21 

54. Bắc Ninh 7.52 60.15 

55. Bắc Kạn 7.45 59.62 

56. Quảng Bình 7.36 58.87 

57. Bình Thuận 7.34 58.70 

58. Trà Vinh 7.26 58.07 

59. Ninh Bình 7.20 57.58 

60. Thanh Hóa 7.02 56.17 

61. Lâm Đồng 6.68 53.44 

62. Cà Mau 6.62 52.98 

63. Lai Châu 6.50 52.01 

 Trung bình 8.91 71.27 
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Trong năm 2018, lĩnh vực cải cách tài chính công có nhiều điều chỉnh, bổ sung tiêu 

chí và tổng điểm đánh giá. Theo đó, Chỉ số thành phần “Cải cách tài chính công” có 

tổng điểm tối đa là 12.5, tăng 5.5 điểm so với năm 2017; kết quả đánh giá được xác 

định dựa trên điểm đạt được của 4 tiêu chí, cụ thể: 1-Tổ chức thực hiện công tác tài 

chính - ngân sách (có 3 TCTP); 2-Công tác quản lý, sử dụng tài sản công (có 4 TCTP); 

3-Thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập (có 4 TCTP); 4-Tác động 

của cải cách đến quản lý tài chính công (có 4 TCTP). 

 

Bảng xếp hạng đánh giá năm 2018 đối với Chỉ số thành phần “Cải cách tài chính công” 

có 14 địa phương đạt tỷ lệ điểm trên 80%. Đứng đầu bảng xếp hạng là tỉnh Vĩnh Phúc 

với kết quả đạt 86.69%. Tỉnh Long An, đơn vị dẫn đầu năm 2017, đã giảm 4 bậc, xếp 

ở vị trí thứ 5/63 với kết quả đạt 85.01%, giảm 6.98% so với kết quả đánh giá năm 2017 

của Tỉnh (91.99%). Trong 10 địa phương đứng cuối bảng xếp hạng thì có 9 đơn vị đạt 

tỷ lệ điểm đánh giá dưới 60%; trong đó, tỉnh Lai Châu đứng cuối bảng xếp hạng của 

Chỉ số thành phần này, đạt tỷ lệ điểm là 52.01%. Đáng chú ý, Kon Tum là địa phương 

có kết quả Chỉ số thành phần “Cải cách tài chính công” cao nhất ở khu vực Tây 

Nguyên, đạt 73.85%. Tuy nhiên, so sánh với kết quả của 63 tỉnh, thành phố thì tỉnh 

Kon Tum chỉ xếp vị trí thứ 31/63; các đơn vị dẫn đầu của các khu vực còn lại đều năm 

trong nhóm 10 địa phương đạt kết quả cao nhất về Chỉ số thành phần này. Qua đó 

cho thấy, Tây Nguyên là khu vực có tỷ lệ điểm đạt thấp nhất trong 6 khu vực so sánh.  
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Biểu đồ 61: So sánh kết quả điểm của các tiêu chí trong Chỉ số thành phần 
“Cải cách tài chính công” 
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Phân tích các tiêu chí thành phần cho thấy, Long An là đơn vị duy nhất đạt điểm tối đa 

(3/3 điểm) ở tiêu chí Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách. Theo số liệu 

thống kê, năm 2018, tỉnh Long An đã thực hiện xong 32/32 kiến nghị sau thanh tra, 

kiểm tra, kiểm toán nhà nước đã được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu; tỷ lệ giải ngân 

vốn đầu tư ngân sách của tỉnh đạt tỷ lệ 91.24% so với kế hoạch được giao năm 2018. 

Trong khi đó, nhóm 5 tỉnh có kết quả điểm thấp nhất ở tiêu chí này đều đạt dưới 1 

điểm. Tỉnh Bắc Kạn là địa phương có số điểm thấp nhất cả nước về tiêu chí này, chỉ 

đạt 0.74/3 điểm; 04 đơn vị còn lại là Lai Châu (0.82 điểm), Ninh Thuận (0.83 điểm), 

Cà Mau (0.81 điểm); Sóc Trăng (0.80 điểm). 

 

Tiêu chí “Công tác quản lý, sử dụng tài sản công” được đưa vào đánh giá từ năm 

2018, do vậy, phần lớn các địa phương đạt kết quả điểm thấp. Trong năm, chỉ có 7 

địa phương hoàn thành việc ban hành các quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài 

sản công; ban hành các quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích, thiết bị, 

máy móc chuyên dùng theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hà Nam 

và Quảng Nam là đơn vị có điểm số thấp nhất ở tiêu chí này, cùng đạt 0.5/2 điểm. Nếu 

tính riêng việc ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công cho nhiều 

kết quả tích cực; có 56/63 địa phương đã hoàn thành và công khai trên Cổng thông 

tin điện tử của đơn vị mình; 6 đơn vị đã ban hành nhưng muộn so với quy định. Tuy 

nhiên, qua đánh giá, các địa phương còn chậm ban hành tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng diện tích chuyên dùng theo quy định tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP; năm 2018 

còn tới 54 địa phương chưa ban hành quy định. Tương tự như vậy, trong năm còn 19 

địa phương chưa ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 03 

địa phương đã ban hành nhưng chưa công khai trên Cổng thông tin điện tử theo quy 

định (Lai Châu, Ninh Bình, Ninh Thuận). 

 

Về thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập: Năm 2018, 55 địa 

phương có thêm đơn vị sự nghiệp được nâng mức độ tự chủ lên thành đơn vị tự đảm 

bảo 100% chi thường xuyên, trong số đó, 05 địa phương tăng 01 đơn vị; 50 địa 

phương tăng từ 02 đơn vị tự bảo đảm 100% chi thường xuyên trở lên. Ngoài ra, trong 

năm số địa phương có từ 1 đơn vị sự nghiệp công lập được nâng mức độ tự chủ lên 

thành đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên là 46 tỉnh, thành phố. Việc đẩy 

mạnh thực hiện cơ chế tự chủ đã giúp nhiều địa phương cắt giảm được tỷ lệ chi trực 

tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập. Tính đến hết năm 2018, 

có 28 địa phương đã giảm chi trực tiếp từ ngân sách cho đơn vị sự nghiệp so với năm 

2015 đạt tỷ lệ từ 10% trở lên. 
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Bảng 19: So sánh giá trị trung bình của các tiêu chí thành phần đánh giá tác động của cải cách 

đến quản lý tài chính công tại các tỉnh, thành phố. 

STT Tiêu chí thành phần Giá trị trung 
bình (%) 

1.  Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí 
của cơ quan, đơn vị 

        77.06  

2.  Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công         76.20  

3.  Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí 
quản lý hành chính 

        78.81  

4.  Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự 
nghiệp công lập 

        75.61  

 

So sánh kết quả khảo sát đánh giá tác động của cải cách đến công tác quản lý tài 

chính công. Các đối tượng được khảo sát cho tỷ lệ điểm đánh giá cao nhất đối với tiêu 

chí thành phần Tính hiệu quả trong việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí 

quản lý hành chính, đạt giá trị trung bình 78.81%; xếp thứ 2 là kết quả điểm tiêu chí 

thành phần Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ 

quan đơn vị, đạt giá trị trung bình 77.06%. Nội dung có tỷ lệ điểm đánh giá thấp nhất 

qua khảo sát là tiêu chí thành phần Tính hiệu quả trong thực hiện cơ chế tự chủ tại 

các đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ đạt 75.61%. 



PAR INDEX 2018 

B¸o c¸o ChØ sè CCHC 2018     120 
 

 

 

2.7. Hiện đại hóa hành chính 
 

Bảng 20: Kết quả điểm và Chỉ số thành phần Hiện đại hóa hành chính của các tỉnh,                                                  
thành phố trực thuộc Trung ương 

Xếp hạng 
Tỉnh, thành phố  

trực thuộc Trung ương 

Hiện đại hóa hành chính 

Điểm đạt được 

(Tối đa 13.5 điểm) 
Chỉ số (%) 

1. Hà Nội 12.07  89.41  

2. Khánh Hòa 12.05  89.25  

3. Bình Dương 11.97  88.67  

4. Quảng Ninh 11.85  87.80  

5. Thừa Thiên Huế 11.60  85.92  

6. An Giang 11.11  82.31  

7. Đà Nẵng 11.09  82.16  

8. Lâm Đồng 11.04  81.77  

9. Bắc Ninh 10.90  80.75  

10. Ninh Bình 10.81  80.10  

11. Hải Phòng 10.69  79.18  

12. Ninh Thuận 10.67  79.02  

13. Cần Thơ 10.61  78.56  

14. Gia Lai 10.52  77.95  

15. Đồng Nai 10.47  77.53  

16. Đồng Tháp 10.45  77.42  

17. Hậu Giang 10.38  76.85  

18. Nam Định 10.29  76.20  

19. TP. Hồ Chí Minh 10.28  76.11  

20. Hải Dương 10.19  75.47  

21. Tiền Giang 10.13  75.06  

22. Hà Giang 10.02  74.19  

23. Lào Cai 9.83  72.78  

24. Long An 9.82  72.74  

25. Kiên Giang 9.82  72.73  

26. Thanh Hóa 9.80  72.61  

27. Bắc Giang 9.80  72.59  

28. Bình Thuận 9.75  72.21  

29. Tuyên Quang 9.68  71.71  

30. Sơn La 9.64  71.42  

31. Bắc Kạn 9.58  70.99  

32. Sóc Trăng 9.55  70.77  



PAR INDEX 2018 
 

B¸o c¸o ChØ sè CCHC 2018     121 
 

 

Xếp hạng 
Tỉnh, thành phố  

trực thuộc Trung ương 

Hiện đại hóa hành chính 

Điểm đạt được 

(Tối đa 13.5 điểm) 
Chỉ số (%) 

33. Bà Rịa - Vũng Tàu 9.46  70.07  

34. Bến Tre 9.45  70.03  

35. Phú Thọ 9.39  69.57  

36. Yên Bái 9.36  69.35  

37. Bình Định 9.28  68.76  

38. Điện Biên 9.22  68.27  

39. Thái Nguyên 9.13  67.63  

40. Nghệ An 9.12  67.58  

41. Vĩnh Phúc 9.11  67.51  

42. Tây Ninh 9.06  67.13  

43. Thái Bình 8.88  65.80  

44. Hưng Yên 8.86  65.67  

45. Hà Nam 8.79  65.11  

46. Trà Vinh 8.72  64.62  

47. Lai Châu 8.70  64.45  

48. Hòa Bình 8.69  64.36  

49. Đắk Lắk 8.67  64.21  

50. Quảng Nam 8.62  63.86  

51. Hà Tĩnh 8.49  62.86  

52. Cà Mau 8.45  62.62  

53. Vĩnh Long 8.43  62.45  

54. Bạc Liêu 8.27  61.29  

55. Quảng Trị 8.24  61.07  

56. Bình Phước 7.97  59.03  

57. Lạng Sơn 7.71  57.12  

58. Quảng Bình 7.70  57.05  

59. Quảng Ngãi 7.64  56.59  

60. Phú Yên 7.54  55.84  

61. Đắk Nông 6.84  50.67  

62. Cao Bằng 6.40  47.39  

63. Kon Tum 5.94  44.03  

 Trung bình 9.50 70.38 
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Biểu đồ 62: Chỉ số thành phần Hiện đại hóa hành chính của các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương 
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Hệ thống các tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số thành phần “Hiện đại hóa hành chính” 

được bổ sung thêm TCTP 7.1.5. Xây dựng Cổng dịch vụ công; ngoài ra, Bộ tiêu chí 

năm 2018 cũng đã loại bỏ TCTP đánh giá về mức độ hoàn thành kế hoạch ứng dụng 

công nghệ thông tin, do nội dung này không còn phù hợp, hơn nữa, các nội dung trong 

kế hoạch cũng được đo lường, đánh giá tại các TC, TCTP khác của lĩnh vực này. 

Như đã nêu ở phần trước, trong năm 2018, Chỉ số thành phần “Hiện đại hóa hành 

chính” có giá trị trung bình là 70.38%; có 10 địa phương đạt kết quả trên 80% ở Chỉ 

số thành phần này. Tuy nhiên, không có đại diện nào của khu vực Trung du miền núi 

phía Bắc lọt vào nhóm 10 địa phương đạt kết quả cao nhất, các khu vực còn lại đều 

có đại diện trong nhóm này; đơn vị đứng đầu khu vực Trung du miền núi phía Bắc ở 

Chỉ số thành phần này là tỉnh Hà Giang, với kết quả Chỉ số đạt 74.19%, xếp thứ 22/63 

tỉnh, thành phố. 

Trên bảng xếp hạng Chỉ số thành phần “Hiện đại hóa hành chính”, thành phố Hà Nội 

là địa phương đứng ở vị trí thứ nhất, với kết quả đạt 89.41%; so với kết quả của năm 

2017, thành phố Hà Nội đã tăng 15 bậc trên bảng xếp hạng. Thành phố Đà Nẵng, đơn 

vị dẫn đầu trong năm 2017, đã tụt xuống vị trí thứ 7 với tỷ lệ điểm đạt 82.16%; đồng 

thời, “nhường” luôn vị trí dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung cho 

tỉnh Khánh Hòa – đơn vị đạt kết quả 89.25% và đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố. Tỉnh 

Kon Tum là địa phương đứng cuối bảng xếp hạng Chỉ số thành phần này với kết quả 

đạt 44.03%. Ngoài ra, còn một đơn vị khác có kết quả Chỉ số dưới 50% ở lĩnh vực này 

đó là tỉnh Cao Bằng, đạt 47.39%. 

 

Biểu đồ 63: So sánh giá trị trung bình của 5 tiêu chí đánh giá trong Chỉ số thành phần  
“Hiện đại hóa hành chính” 
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So sánh giá trị trung bình của 5 tiêu chí đánh giá trong Chỉ số thành phần “Hiện đại 

hóa hành chính” chỉ ra một số phát hiện đáng lưu ý:  

Tiêu chí đánh giá về “Ứng dụng CNTT của tỉnh” có giá trị tỷ lệ điểm trung bình cao 

nhất, đạt 79.38%. Phân tích sâu tiêu chí này cho thấy, trong năm có 54 tỉnh, thành phố 

đã ban hành và triển khai duy trì Kiến trúc chính quyền điện tử theo quy định; 09 đơn 

vị còn lại chưa ban hành hoặc có ban hành nhưng không duy trì cập nhật theo quy 

định. Bên cạnh đó, 48/63 địa phương có tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ 

quan nhà nước đạt từ 80% trở lên; chỉ có 02 địa phương đạt tỷ lệ dưới 60% là tỉnh Lai 

Châu và tỉnh Trà Vinh. Số liệu thống kê cũng chỉ ra, 58 tỉnh, thành phố đã hoàn thành 

việc kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản từ cấp tỉnh xuống đến cấp xã. Về 

xây dựng Cổng dịch vụ công, đến nay hầu hết các tỉnh, thành phố đã có Cổng dịch vụ 

công để giải quyết hồ sơ trực tuyến và công khai kết quả giải quyết hồ sơ trên mạng. 

Tuy nhiên, chỉ có 3 địa phương có Cổng dịch vụ công đáp ứng đầy đủ chức năng và 

yêu cầu kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, đó là: Hà Nội, 

Thừa Thiên Huế và Yên Bái. 

Tiêu chí “Cung cấp dịch vụ công trực tuyến” có giá trị trung bình thấp nhất trong số 5 

tiêu chí đánh giá của Chỉ số thành phần “Hiện đại hóa hành chính”, đạt  44.82%. Điều 

này cũng phản ánh đúng thực tế khi trong năm 2018 chỉ 04 địa phương có tỷ lệ TTHC 

phát sinh hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt trên 60% số TTHC đã triển khai, 

gồm các địa phương: Khánh Hòa, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Bên cạnh 

đó, trong năm có 16 địa phương đạt tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3 trên 40% 

so với số hồ sơ đã tiếp nhận (chỉ tính các TTHC có phát sinh hồ sơ); 31 địa phương 

đạt tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 4 trên 30% so với số hồ sơ đã tiếp nhận của 

các TTHC có phát sinh hồ sơ trong năm. 

Tiêu chí “Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI” 

có giá trị trung bình đạt 59.37%. Trong năm 2018, cả nước có 12.313.793 hồ sơ được 

tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, tăng gần 54% so với năm 

2017, trong đó số hồ sơ đã tiếp nhận là 979.771 hồ sơ; số hồ sơ đã trả kết quả giải 

quyết là 11.334.022 hồ sơ, bước đầu đã tạo những chuyển biến tích cực trong giải 

quyết thủ tục hành chính, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, tổ chức 

trong thực hiện thủ tục hành chính, tạo tiền đề thúc đẩy triển khai cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3 và 4. Theo số liệu thống kê, 31/63 địa phương có tỷ lệ hồ 

sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích đạt từ 15% trở lên; 45/63 địa phương có 

tỷ lệ trả kết quả giải quyết qua dịch vụ này đạt trên 15%.  

Về triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước: 

Theo thống kê của Bộ Khoa học và Công nghệ, năm 2018, tại địa phương có khoảng 

gần 6.000 cơ quan hành chính nhà nước áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008; trong 

đó, có 2.106 cơ quan thuộc đối tượng bắt buộc, 3.794 cơ quan thuộc đối tượng khuyến 

khích . Một số địa phương đã ban hành kế hoạch hoặc đã chuyển đổi sang áp dụng 

HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc, 

như: Hải Phòng, Phú Yên, Trà Vinh, Bình Thuận, Bắc Giang... Bên cạnh đó, một số 

địa phương triển khai áp dụng ISO điện tử trong hoạt động của cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí trong giải quyết công việc, điển hình 

như các địa phương: Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, Long An, Bạc Liêu... Tuy nhiên, 
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kết quả đánh giá cho thấy, một số nơi thực hiện vẫn còn hình thức; ban hành quy trình 

ISO nhưng chưa cập nhật, duy trì và cải tiến theo quy định. Điều này phần nào lý giải 

cho tỷ lệ điểm đánh giá của tiêu chí về “Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2008” ở các địa phương chưa thực sự cao, chỉ đạt 69.84%. Số liệu thống kê đã 

chỉ ra, năm 2018 vẫn còn 30/63 địa phương chưa thực hiện tốt quy định về áp dụng 

ISO, nhiều đơn vị trực thuộc các địa phương này chưa tuân thủ các quy trình ISO 

trong giải quyết TTHC và trong xử lý công việc chuyên môn; không thường xuyên cập 

nhật các quy trình TTHC mới khi có sửa đổi, bổ sung. 

 
Bảng 21: Kết quả điểm các tiêu chí Chỉ số thành phần Hiện đại hóa hành chính của các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 

 
TT Các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 
Ứng 
dụng 
CNTT 

của tỉnh 
(tối đa 4.5 

điểm) 

Cung cấp 
dịch vụ 

công trực 
tuyến (tối 
đa 2.25 
điểm) 

Thực hiện 
TN & TKQ 
giải quyết 
hồ sơ qua 

dịch vụ 
BCCI (tối đa 
1.25 điểm) 

Áp dụng Hệ 
thống quản 

lý chất 
lượng ISO 
9001 (tối đa 

1.5 điểm) 

Tác động 
của CC 

đến hiện 
đại hóa 

HC (tối đa 
4 điểm) 

1 An Giang 4.00  1.60  1.00  1.50  3.01  

2 Bà Rịa - Vũng Tàu 3.00  1.00  1.00  1.50  2.96  

3 Bắc Giang 3.00  2.00  1.25  0.50  3.05  

4 Bắc Kạn 4.00  2.00  0.00  0.50  3.08  

5 Bạc Liêu 3.50  0.57  0.25  1.00  2.96  

6 Bắc Ninh 4.00  0.86  1.25  1.50  3.29  

7 Bến Tre 3.22  1.00  1.25  1.00  2.99  

8 Bình Định 3.22  1.68  1.00  0.50  2.88  

9 Bình Dương 4.00  1.91  1.25  1.50  3.31  

10 Bình Phước 4.00  0.00  1.25  0.00  2.72  

11 Bình Thuận 4.00  0.46  1.00  1.25  3.03  

12 Cà Mau 3.50  0.00  1.25  0.75  2.95  

13 Cần Thơ 4.00  2.00  0.00  1.50  3.11  

14 Cao Bằng 3.00  0.00  0.00  0.50  2.90  

15 Đà Nẵng 4.00  1.80  0.75  1.50  3.04  

16 Đắk Lắk 4.00  0.37  0.50  0.50  3.29  

17 Đắk Nông 3.11  0.00  0.00  1.00  2.73  

18 Điện Biên 2.98  1.00  0.50  1.25  3.48  

19 Đồng Nai 4.00  1.00  1.00  1.00  3.47  

20 Đồng Tháp 4.00  1.00  1.00  1.00  3.45  

21 Gia Lai 3.50  2.00  0.75  1.50  2.77  

22 Hà Giang 4.00  1.00  0.50  1.25  3.27  

23 Hà Nam 2.71  0.00  1.25  1.50  3.33  

24 Hà Nội 4.00  2.00  1.25  1.50  3.32  

25 Hà Tĩnh 4.00  0.00  0.50  0.75  3.24  

26 Hải Dương 4.00  2.00  0.00  1.00  3.19  

27 Hải Phòng 4.00  1.59  0.50  1.00  3.60  
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TT Các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương 

Ứng 
dụng 
CNTT 

của tỉnh 
(tối đa 4.5 

điểm) 

Cung cấp 
dịch vụ 

công trực 
tuyến (tối 
đa 2.25 
điểm) 

Thực hiện 
TN & TKQ 
giải quyết 
hồ sơ qua 

dịch vụ 
BCCI (tối đa 
1.25 điểm) 

Áp dụng Hệ 
thống quản 

lý chất 
lượng ISO 
9001 (tối đa 

1.5 điểm) 

Tác động 
của CC 

đến hiện 
đại hóa 

HC (tối đa 
4 điểm) 

28 Hậu Giang 4.00  0.44  1.00  1.50  3.43  

29 Hòa Bình 4.00  0.00  0.75  1.00  2.94  

30 Hưng Yên 3.85  1.00  0.25  0.50  3.26  

31 Khánh Hòa 4.00  2.25  1.25  1.50  3.05  

32 Kiên Giang 3.24  1.00  1.25  1.50  2.84  

33 Kon Tum 1.75  0.53  0.00  0.75  2.91  

34 Lai Châu 3.00  1.00  0.50  1.25  2.95  

35 Lâm Đồng 3.50  2.00  1.25  1.00  3.29  

36 Lạng Sơn 3.50  0.00  0.00  1.25  2.96  

37 Lào Cai 4.00  0.35  1.00  1.50  2.98  

38 Long An 2.99  1.54  1.00  1.00  3.29  

39 Nam Định 4.00  1.75  0.50  1.00  3.04  

40 Nghệ An 4.00  0.00  1.25  1.00  2.87  

41 Ninh Bình 3.94  2.07  0.75  0.75  3.30  

42 Ninh Thuận 3.00  2.00  1.00  1.50  3.17  

43 Phú Thọ 2.69  2.00  1.00  0.50  3.20  

44 Phú Yên 3.50  0.00  0.25  1.00  2.79  

45 Quảng Bình 3.22  0.47  0.25  0.50  3.26  

46 Quảng Nam 3.50  1.00  1.00  0.00  3.12  

47 Quảng Ngãi 2.90  0.00  1.00  0.75  2.99  

48 Quảng Ninh 4.00  1.82  1.25  1.50  3.29  

49 Quảng Trị 3.00  0.00  1.00  1.00  3.24  

50 Sóc Trăng 3.23  1.00  1.00  1.00  3.33  

51 Sơn La 3.50  1.00  0.50  1.00  3.64  

52 Tây Ninh 3.50  0.00  1.25  1.50  2.81  

53 Thái Bình 3.00  1.65  0.00  1.00  3.23  

54 Thái Nguyên 3.00  1.00  0.50  1.50  3.13  

55 Thanh Hóa 4.00  2.09  0.00  0.50  3.21  

56 Thừa Thiên Huế 4.50  1.24  1.00  1.50  3.36  

57 Tiền Giang 4.00  1.00  1.00  1.00  3.13  

58 TP. Hồ Chí Minh 3.50  1.00  1.00  1.50  3.28  

59 Trà Vinh 3.00  0.86  1.00  1.00  2.87  

60 Tuyên Quang 3.50  2.00  0.00  1.00  3.18  

61 Vĩnh Long 3.50  0.00  1.00  1.00  2.93  

62 Vĩnh Phúc 4.00  0.00  0.75  1.00  3.36  

63 Yên Bái 4.50  0.64  0.00  1.00  3.22  
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2.8. Tác động của cải cách hành chính đến sự hài lòng của người dân, tổ chức 
và phát triển kinh tế xã hội của địa phương 
 

Bảng 22: Kết quả điểm và chỉ số thành phần Tác động của CCHC đến sự hài lòng của                                  
người dân, tổ chức và phát triển KT-XH của địa phương 

Xếp 
hạng 

Tỉnh, thành phố  Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển 
KT-XH của tỉnh 

Kết quả 
Chỉ số 

SIPAS 

Mức độ 
thu hút 

đầu tư 

Mức độ 
phát triển 

DN 

Thu ngân 
sách tỉnh 

Điểm đạt 
được (Tối đa 

16.5 điểm) 

Chỉ 
số % 

1 Ninh Bình 11.62 1.00 1.00 1.50 15.12 91.61 

2 Hà Tĩnh 11.09 1.00 1.00 1.50 14.59 88.43 

3 Thái Bình 11.03 1.00 1.00 1.50 14.53 88.05 

4 Quảng Ninh 10.97 1.00 1.00 1.50 14.47 87.70 

5 Hải Phòng 10.95 1.00 1.00 1.50 14.45 87.57 

6 Thanh Hóa 10.46 1.00 1.36 1.50 14.32 86.79 

7 Quảng Ngãi 9.75 1.00 2.00 1.50 14.25 86.33 

8 Quảng Bình 10.21 1.00 1.48 1.50 14.19 85.99 

9 Vĩnh Phúc 10.64 1.00 1.00 1.50 14.14 85.70 

10 Hà Nam 10.62 1.00 1.00 1.50 14.12 85.58 

11 Phú Yên 9.92 1.00 1.68 1.50 14.09 85.42 

12 Đắk Lắk 9.70 1.00 1.79 1.50 13.99 84.78 

13 Hưng Yên 11.48 1.00 0.00 1.50 13.98 84.71 

14 Đà Nẵng 10.52 1.00 1.37 1.00 13.90 84.21 

15 Hậu Giang 10.39 1.00 1.00 1.50 13.89 84.21 

16 Thái Nguyên 10.38 1.00 1.00 1.50 13.88 84.13 

17 Bạc Liêu 10.72 1.00 0.55 1.50 13.77 83.46 

18 Đồng Tháp 10.75 1.00 1.00 1.00 13.75 83.36 

19 Sóc Trăng 10.20 1.00 1.00 1.50 13.70 83.01 

20 Kiên Giang 9.71 1.00 1.46 1.50 13.68 82.88 

21 Trà Vinh 10.09 1.00 1.00 1.50 13.59 82.36 

22 Hải Dương 11.04 1.00 0.00 1.50 13.54 82.09 

23 Quảng Nam 10.04 1.00 1.00 1.50 13.54 82.07 

24 Bà Rịa - Vũng Tàu 10.01 1.00 1.00 1.50 13.51 81.90 

25 Cà Mau 11.00 0.00 1.00 1.50 13.50 81.80 

26 Bến Tre 10.44 1.00 1.00 1.00 13.44 81.46 

27 Nghệ An 9.91 1.00 1.00 1.50 13.41 81.25 

28 Kon Tum 9.84 1.00 1.00 1.50 13.34 80.84 

29 An Giang 10.81 1.00 0.00 1.50 13.31 80.68 

30 Ninh Thuận 9.36 1.00 1.46 1.50 13.31 80.68 

31 Phú Thọ 9.29 1.00 1.51 1.50 13.30 80.63 

32 Sơn La 11.75 0.00 0.00 1.50 13.25 80.30 

33 Bình Phước 9.69 1.00 1.00 1.50 13.19 79.92 

34 Lào Cai 9.65 1.00 1.00 1.50 13.15 79.72 

35 Hòa Bình 9.62 1.00 1.00 1.50 13.12 79.50 

36 Cần Thơ 9.60 1.00 1.00 1.50 13.10 79.40 

37 Hà Nội 10.04 1.00 1.00 1.00 13.04 79.02 
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Xếp 
hạng 

Tỉnh, thành phố  Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển 
KT-XH của tỉnh 

Kết quả 
Chỉ số 
SIPAS 

Mức độ 
thu hút 
đầu tư 

Mức độ 
phát triển 

DN 

Thu ngân 
sách tỉnh 

Điểm đạt 
được (Tối đa 
16.5 điểm) 

Chỉ 
số % 

38 Đắk Nông 9.44 1.00 1.00 1.50 12.94 78.44 

39 Điện Biên 10.39 1.00 0.00 1.50 12.89 78.13 

40 Long An 9.34 1.00 1.00 1.50 12.84 77.84 

41 Bắc Kạn 9.67 1.00 0.66 1.50 12.83 77.74 

42 Tiền Giang 9.26 1.00 1.00 1.50 12.76 77.33 

43 Lạng Sơn 9.15 1.00 1.00 1.50 12.65 76.68 

44 Nam Định 10.62 1.00 0.00 1.00 12.62 76.48 

45 Lai Châu 9.08 1.00 1.00 1.50 12.58 76.21 

46 Đồng Nai 10.54 1.00 1.00 0.00 12.54 76.02 

47 Gia Lai 8.97 1.00 1.00 1.50 12.47 75.56 

48 Thừa Thiên Huế 9.95 1.00 0.00 1.50 12.45 75.48 

49 Bắc Ninh 9.91 0.00 1.00 1.50 12.41 75.20 

50 Bình Thuận 8.88 1.00 1.00 1.50 12.38 75.06 

51 Tây Ninh 9.84 0.00 1.00 1.50 12.34 74.81 

52 Vĩnh Long 8.94 1.00 1.40 1.00 12.34 74.79 

53 Bình Dương 10.26 1.00 1.00 0.00 12.26 74.33 

54 Lâm Đồng 9.70 0.00 1.00 1.50 12.20 73.92 

55 Bình Định 8.68 1.00 1.00 1.50 12.18 73.82 

56 Quảng Trị 8.90 1.00 0.64 1.50 12.04 72.96 

57 Tuyên Quang 9.23 1.00 0.00 1.50 11.73 71.08 

58 Yên Bái 9.58 0.00 0.52 1.50 11.60 70.33 

59 Bắc Giang 9.96 0.00 0.00 1.50 11.46 69.48 

60 TP. Hồ Chí Minh 8.71 1.00 1.00 0.50 11.21 67.92 

61 Khánh Hòa 9.68 0.00 0.00 1.50 11.18 67.76 

62 Cao Bằng 8.58 0.00 0.00 1.50 10.08 61.10 

63 Hà Giang 8.43 0.00 1.00 0.50 9.93 60.16 

 Trung bình 9.98 0.84 0.89 1.37 13.09 79.30 

 

Chỉ số thành phần “Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát 

triển KT-XH của tỉnh” có giá trị trung bình đạt 79.30%; có 32/63 tỉnh đạt tỷ lệ điểm trên 

80% trong Chỉ số thành phần này. Tỉnh Ninh Bình là địa phương dẫn đầu bảng xếp 

hạng Chỉ số thành phần này, đạt 91.61%, đây cũng là đơn vị duy nhất đạt tỷ lệ điểm 

đánh giá trên 90% ở nội dung này. Xếp cuối cùng trên bảng xếp hạng Chỉ số thành 

phần này là tỉnh Hà Giang, đạt kết quả 60.16%. Theo số liệu đánh giá, trong năm 53/63 

tỉnh, thành phố có mức độ thu hút vốn đầu tư tăng cao hơn so với năm 2017; 53/63 

địa phương có kết quả thu ngân sách vượt từ 5% trở lên so với chỉ tiêu được giao; 

48/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ đóng góp của khu vực doanh nghiệp vào ngân sách nhà 

nước tại địa phương tăng cao hơn so với năm 2017. 
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Biểu đồ 64: So sánh giá trị trung bình Chỉ số thành phần “Tác động của CCHC đến người dân, 
tổ chức và các chỉ tiêu phát triển KT-XH của tỉnh” theo 6 vùng kinh tế 

 

Từ biểu đồ so sánh giá trị trung bình giữa các vùng kinh tế cho thấy, khu vực có tỷ lệ 

điểm đánh giá tác động cao nhất là Đồng bằng sông Hồng, đạt giá trị trung bình 

84.04%. Hai khu vực có giá trị trung bình cao trên 80% ở Chỉ số thành phần này là 

Tây Nam Bộ và Bắc Trung Bộ - Duyên hải miền Trung với kết quả lần lượt đạt 80.97% 

và  80.39%. Chi tiết số liệu thống kê cho thấy, khu vực Tây Nam Bộ có 10/13 tỉnh, 

thành phố thu ngân sách vượt từ 5% trở lên so với chỉ tiêu được giao; 12/13 tỉnh, 

thành phố có mức độ thu hút đầu tư tăng so với năm 2017 (tỉnh duy nhất không đạt là 

Cà Mau). Trong khi đó, tại khu vực Bắc Trung Bộ - Duyên hải miền Trung cũng đạt kết 

quả tương tự ở 02 chỉ tiêu nêu trên: 13/14 địa phương đều có mức độ thu hút đầu tư 

tăng so với năm 2017 và thu ngân sách nhà nước vượt từ 5% trở lên so với chỉ tiêu 

được giao. Ngược lại, khu vực Trung du miền núi phía Bắc đạt giá trị trung bình thấp 

nhất trong 6 khu vực, với kết quả là 74.66%. Mặc dù có nhiều tỉnh, thành phố hoàn 

thành vượt mức thu ngân sách từ 5% trở lên nhưng mức độ phát triển doanh nghiệp 

và vốn thu hút đầu tư của khu vực này không cao.  

74.66

84.04

80.39
78.71

75.82

80.97

68.00

72.00

76.00

80.00

84.00

88.00

Trung du miền 

núi phía Bắc

Đồng bằng sông 

Hồng

Bắc Trung Bộ và 

Duyên hải miền 
Trung

Tây Nguyên Đông Nam Bộ Tây Nam Bộ

T
ỷ 

lệ
 %

Các vùng kinh tế



PAR INDEX 2018 

 

130     B¸o c¸o ChØ sè CCHC 2018 

 

 

 
Biểu đồ 65: So sánh kết quả Chỉ số hài lòng chung và Chỉ số hài lòng của 5 yếu tố  

giữa các năm 2017 và 2018 

Biểu đồ 65 biểu thị sự so sánh các kết quả Chỉ số hài lòng chung và các Chỉ số hài 

lòng của 5 yếu tố đánh giá giữa các năm 2017 và 2018: Kết quả cho thấy, Chỉ số hài 

lòng chung về sự phục vụ hành chính của cả nước đạt 82,99%, tăng khoảng 2% so 

với kết quả của năm 2017 (đạt 80.90%). Số liệu tổng hợp chi tiết đã chỉ ra, trong năm 

2018, có 42 địa phương đạt kết quả SIPAS tăng cao hơn so với năm 2017, đơn vị tăng 

cao nhất là 19.06% (tỉnh Hưng Yên), tăng thấp nhất là 0.15% (tỉnh Quảng Nam). Trong 

số 21 đơn vị có kết quả SIPAS giảm so với năm 2017, đơn vị giảm sâu nhất là tỉnh 

Lạng Sơn (giảm 11.87%), giảm ít nhất là tỉnh Gia Lai (giảm 0.08%). Trong 5 yếu tố 

được lựa chọn để đánh giá sự hài lòng, 4 yếu tố có kết quả Chỉ số hài lòng cao hơn 

so với năm 2017, đó là các Chỉ số hài lòng về: Tiếp cận dịch vụ; Thủ tục hành chính; 

Công chức; Kết quả giải quyết hồ sơ. Trong khi đó, yếu tố đánh giá sự hài lòng về tiếp 

nhận, xử lý PAKN lại có kết quả Chỉ số giảm khoảng 1% so với năm 2017.  

 
Biểu đồ 66: So sánh giá trị trung bình của kết quả SIPAS của 6 vùng kinh tế  

giữa năm 2017 và 2018 
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Biểu đồ 66 so sánh giá trị trung bình về kết quả SIPAS năm 2018 giữa các vùng kinh 

tế phát hiện những điểm đáng lưu ý: Trong 6 vùng kinh tế của cả nước thì 5 khu vực 

đạt giá trị trung bình kết quả SIPAS năm 2018 tăng cao hơn so với năm 2017. So sánh 

trong năm 2018, khu vực Đồng bằng sông Hồng tiếp tục có kết quả cao nhất, với giá 

trị trung bình năm 2018 đạt 89.66%. Điều này phản ánh khá rõ khi trong nhóm 10 tỉnh, 

thành phố đạt kết quả SIPAS cao nhất cả nước trong năm 2018 thì có tới 6 đại diện 

của khu vực Đồng bằng sông Hồng. Qua đó cho thấy, người dân, doanh nghiệp đánh 

giá khá cao nỗ lực cũng như kết quả cải cách hành chính mà các tỉnh, thành phố ở 

khu vực này đạt được. Tuy có chuyển biến tích cực hơn so với năm 2017 nhưng Tây 

Nguyên là khu vực có kết quả SIPAS 2018 đạt giá trị trung bình thấp nhất, với 78.78%; 

đây cũng là khu vực duy nhất có kết quả SIPAS đạt giá trị trung bình dưới 80%. 

Theo số liệu tổng hợp, kết quả SIPAS năm 2018 cũng cho thấy người dân, tổ chức 

mong đợi nhiều nhất vẫn là cơ quan hành chính nhà nước cần đẩy mạnh cải cách 

TTHC. Theo đó, 60.89% số người được hỏi mong muốn cơ quan hành chính tiếp tục 

mở rộng các hình thức tiếp cận thông tin dịch vụ hành chính công. Đây là yêu cầu hết 

sức thiết thực khi kết quả đánh giá Chỉ số thành phần “Cải cách TTHC” cũng cho thấy 

còn khá nhiều địa phương chưa công khai đầy đủ, kịp thời thông tin và nội dung TTHC 

trên các website và tại Bộ phận Một cửa các cấp; 44.74% người dân, tổ chức cho rằng 

các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh việc rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; 

28,10% số người được hỏi cũng đề nghị cần tiếp tục đầu tư, nâng cấp trang thiết bị 

và cơ sở vật chất tại Bộ phận Một cửa các cấp để nâng cao chất lượng phục vụ. 
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PHẦN BA 

KẾT LUẬN 

I. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những kết quả đạt được 

Năm 2018, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm công tác cải cách hành 

chính và đã có sự chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt, toàn diện nhằm đẩy nhanh tiến trình cải 

cách, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội được đề ra từ đầu năm, đồng 

thời, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước. Nhiều nghị quyết 

liên quan đến cải cách hành chính đã được Chính phủ ban hành, nhất là về công tác 

xây dựng pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính; Thủ tướng Chính phủ đã ban 

hành một số chỉ thị để chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai có hiệu 

quả các giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; nâng cao chất lượng giải quyết thủ 

tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân 

sách nhà nước và đã tiếp tục có nhiều chỉ đạo yêu cầu làm rõ và xử lý các thông tin về 

vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính và các sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán 

bộ, công chức do cơ quan báo chí đăng tải; Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã 

phát huy được hiệu quả trong việc theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương thực 

hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, bảo 

đảm đúng tiến độ, chất lượng. Với việc chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, công tác cải cách hành chính đã 

được triển khai một cách đồng bộ, hệ thống, kết quả cải cách hành chính đạt được toàn 

diện trên các lĩnh vực đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung phát triển kinh tế - xã 

hội, hội nhập quốc tế của đất nước trong giai đoạn vừa qua.  

Việc đánh giá kết quả cải cách hành chính thông qua Chỉ số CCHC đã được các bộ, 

ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, triển khai đồng bộ ở các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc, trở thành công cụ hữu ích trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 

của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, Bộ Nội vụ với vai trò cơ quan 

thường trực cải cách hành chính của Chính phủ, chủ trì việc theo dõi, đánh giá cải cách 

hành chính đã thường xuyên nghiên cứu, cải tiến, đổi mới nội dung, phương pháp xác 

định Chỉ số CCHC hàng năm, để Chỉ số CCHC luôn được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu 

đánh giá khách quan, trung thực, sát thực tế cải cách hành chính của các bộ, ngành, 

địa phương.  

Việc triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2018 được Bộ Nội vụ tiến hành theo kế 

hoạch chi tiết, cụ thể, trong khoảng thời gian tương đối ngắn, có sự phối hợp chặt chẽ 

với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan. Với bộ tiêu chí đánh giá mới, 

tập trung vào đánh giá kết quả và tác động, việc đánh giá có sự kết hợp chặt chẽ giữa 

bên trong và bên ngoài cơ quan hành chính làm cho các thông tin thu được từ Chỉ số 

CCHC có tính tổng hợp, đa chiều, bảo đảm tính khách quan. Ở cấp tỉnh, sự kết hợp 

đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp với đánh giá Chỉ số CCHC 

đã giúp cho việc đánh giá có tính tổng hợp, toàn diện; kết quả Chỉ số CCCHC vừa 

phản ánh được mục tiêu, yêu cầu đặt ra của cải cách hành chính, vừa phản ánh được 

mong muốn, nguyện vọng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan 

hành chính. Việc triển khai điều tra xã hội học với quy mô trên 18.000 cán bộ, công 

chức lãnh đạo, quản lý tại các bộ, địa phương và trên 33.000 người dân, đại diện tổ 
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chức thể hiện đây là một cuộc điều tra xã hội học có tính toàn diện, đa dạng trong thu 

thập thông tin, đánh giá Chỉ số CCHC năm 2018. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, 

sử dụng phần mềm trong quản lý chấm điểm đã đi vào nền nếp, có tính chuyên nghiệp 

cao, giúp cho công tác tự đánh giá chấm điểm của các bộ, các tỉnh được nhanh chóng, 

thuận lợi, chính xác, công khai, minh bạch, thuận tiện cho việc tổng hợp, phân tích, 

xây dựng báo cáo.  

Các bộ, các tỉnh đã nghiêm túc tiến hành công tác tự đánh giá, chấm điểm và kịp thời 

cập nhật kết quả tự đánh giá kèm theo tài liệu kiểm chứng lên phần mềm quản lý chấm 

điểm Chỉ số cải cách hành chính. Hội đồng Thẩm định và Tổ Thư ký giúp việc Hội 

đồng thẩm định kết quả xác định Chỉ số CCHC 2018 tiếp tục tiến hành thẩm định, rà 

soát, đánh giá và chấm điểm khách quan, tương đối chính xác. Công tác thẩm định 

được tổ chức khẩn trương, nghiêm túc, phát huy được sự tham gia của các bộ, ngành 

trong đánh giá kết quả CCHC của các bộ, các tỉnh. 

Công tác điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2018 có sự tham gia của 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã bảo đảm việc điều tra xã hội học có tính độc lập. 

Bảo sự khách quan, minh bạch trong việc đánh giá cải cách hành chính của các đối 

tượng có liên quan trong tiến trình cải cách hành chính của bộ và của tỉnh. Việc triển 

khai điều tra xã hội học tổ chức chặt chẽ, hệ thống và trong thời gian triển khai tương 

đối ngắn đã thu được số lượng phiếu cao so với mục tiêu đề ra trong kế hoạch. Sự 

đổi mới, tăng cường công tác theo dõi, giám sát của Bộ Nội vụ và các bộ ngành, địa 

phương đối với quá trình tổ chức điều tra xã hội học đã góp phần làm cho kết quả điều 

tra xã hội học đạt được có tính khách quan, sát với thực tế hơn. 

Kết quả Chỉ số CCHC 2018 tiếp tục phản ánh tương đối sát tình hình triển khai cải 

cách hành chính tại các bộ, các tỉnh; việc triển khai và kết quả đạt được trên những 

nội dung trọng tâm và 6 nhiệm vụ cải cách hành chính theo yêu cầu của Chính phủ. 

Đồng thời, kết quả Chỉ số CCHC 2018 tiếp tục có tính tổng hợp, đa chiều, gắn kết việc 

đánh giá bên trong nội bộ của các cơ quan hành chính nhà nước với đánh giá khách 

quan từ phía người dân, tổ chức và các đối tượng khác chịu tác động của cải cách 

hành chính; gắn kết giữa đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm với đánh 

giá tác động của cải cách lên sự hài lòng của người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội. Điều này thể hiện tính bao quát, toàn diện trong đánh giá kết quả 

cải cách hành chính: 

- Đối với cấp bộ, giá trị trung bình Chỉ số CCHC năm 2018 là 82.68%, tăng 2.76% so 

với năm 2017 (trung bình Chỉ số CCHC năm 2017 là 79.92%). Chênh lệnh giữa đơn 

vị cao nhất (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) với đơn vị thấp nhất (Bộ Giao thông vận 

tải) là 15.44%. Mặc dù đã có giảm thiểu đáng kể khoảng cách điểm số, tuy nhiên, vẫn 

còn cho thấy sự không đồng đều trong triển khai và kết quả đạt được trong các nhiệm 

vụ cải cách hành chính của các bộ. Trong 7 chỉ số thành phần theo lĩnh vực của Chỉ 

số CCHC cấp bộ, cao nhất là Chỉ số thành phần về xây dựng và nâng cao chất lượng 

đội ngũ công chức, viên chức (88.14%); thấp nhất là Chỉ số thành phần về xây dựng 

và tổ chức thực hiện thế chế thuộc phạm vi QLNN của Bộ (75.26%), đây cũng là chỉ 

số thành phần duy nhất dưới 80%. Như vậy, các bộ vẫn cần phải tiếp tục quan tâm 

đến công tác cải cách thể chế. Đây là một trong những nội dung rất quan trọng, nhận 

được nhiều sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 
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- Đối với cấp tỉnh, kết quả Chỉ số CCHC năm 2018 có giá trị trung bình đạt 76.92%, 

giảm 0.80% so với năm 2017 (giá trị trung bình Chỉ số CCHC năm 2017 đạt 77.72%). 

Khoảng cách chỉ số giữa đơn vị cao nhất và thấp nhất trên bảng xếp hạng năm 2018  

là 19.53%, giảm đáng kể so với khoảng cách này của năm 2017 (29.76%); 09 đơn vị 

đạt kết quả Chỉ số từ 80% trở lên; không có địa phương nào đạt kết quả dưới 60%. 

Điều này cho thấy kết quả CCHC tại các tỉnh, thành phố ngày càng có sự đồng đều 

hơn. Kết quả đánh giá thực hiện nhiệm vụ CCHC của các tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ 

điểm trung bình là 77.13%; kết quả điểm của nhóm tiêu chí đánh giá tác động của 

CCHC tại các địa phương đạt tỷ lệ điểm trung bình là 76.60%. Theo kết quả xếp hạng, 

tỉnh Quảng Ninh tiếp tục là địa phương dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 

2018 với kết quả đạt 89.06%; đứng cuối bảng xếp hạng là tỉnh Phú Yên với kết quả 

đạt 69.53%.  

So sánh kết quả Chỉ số CCHC giữa 6 vùng kinh tế cho thấy: Khu vực Đồng bằng sông 

Hồng có giá trị trung bình cao nhất với 79.51%, khu vực Đông Nam Bộ có giá trị trung 

bình xếp thứ 2, đạt 77.83%, khu vực đạt giá trị trung bình xếp thứ 3 với 76.81% là Tây 

Nam Bộ. Các khu vực có giá trị trung bình xếp thứ 4 và thứ 5 lần lượt là Trung du và 

miền núi phía Bắc, đạt 76.58% và Bắc Trung Bộ - Duyên hải miền Trung, đạt 76.31%. 

Tây nguyên là khu vực có giá trị trung bình thấp nhất trong 6 vùng kinh tế, đạt 73.10%. 

Phân tích giá trị trung bình của 7 Chỉ số thành phần theo lĩnh vực cho thấy: 04 chỉ số 

thành phần có giá trị trung bình tăng, thấp nhất là 0.22%, tăng cao nhất là 8.26%; 03 

chỉ số thành phần có giá trị trung bình giảm, thấp nhất là 1.30%, giảm cao nhất là 

2.58%. Trong năm 2018, tiếp tục chỉ có 02 chỉ số thành phần đạt giá trị trung bình trên 

80% (Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL; Cải cách thủ tục hành chính), 

còn lại 05 chỉ số thành phần tiếp tục có giá trị dưới 80%. Chỉ số thành phần hiện đại 

hóa hành chính đạt giá trị trung bình thấp nhất, với kết quả 70.38%. Tuy nhiên, đối 

chiếu với kết quả từ 2016 đến nay thì giá trị trung bình của Chỉ số thành phần này đã 

có sự cải thiện rõ rệt, tăng 33.27% so với năm 2016, tăng 8.26% so với năm 2017. 

Nhìn chung, công tác cải cách hành chính của các địa phương vẫn cần có sự quan 

tâm hơn đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo điều hành cải cách hành 

chính, tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh triển khai cả 6 nội dung cải cách theo quy định của 

Chính phủ; trong đó, hiện đại hóa hành chính cần phải được quan tâm, đầu tư, triển 

khai mạnh mẽ hơn nữa. 

2. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

- Kết quả tự chấm điểm của một số bộ, tỉnh chưa theo đúng hướng dẫn của Bộ Nội 

vụ, tài liệu kiểm chứng chưa đầy đủ, hoặc không chính xác. 

- Quá trình Thẩm định của các thành viên Hội đồng và Tổ Thư ký giúp việc cũng còn 

phần nào lúng túng, phát sinh một số vướng mắc trong quá trình thẩm định nên cũng 

mất thời gian để trao đổi, thống nhất với một số thành viên Hội đồng. 

- Kết quả thẩm định của một số thành viên Hội đồng, Tổ Thư ký còn chậm. Việc bổ 

sung tài liệu kiểm chứng của một số bộ, tỉnh còn chậm nên ảnh hưởng đến tiến độ 

chung của quá trình xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018. 
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- Công tác điều tra xã hội học còn gặp khó khăn do thời gian ngắn, tính chuyên nghiệp 

của đội ngũ điều tra viên chưa cao. Việc tiếp cận đối tượng khảo sát được xác định 

trước ở một số nơi còn khó khăn do người dân không có ở địa phương hoặc có trường 

hợp người dân không hợp tác với điều tra viên. Việc giám sát, kiểm tra công tác điều 

tra xã hội học còn hạn chế về số lượng đơn vị, thời gian và hình thức tổ chức và nhân 

lực để thực hiện giám sát. 

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

Xác định Chỉ số CCHC đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải 

cách hành chính của Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện một cách thường xuyên, 

thực chất, đảm bảo đo lường, lượng hóa kết quả triển khai cải cách hành chính hàng 

năm của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương. Đây cũng được coi là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm của các bộ, cơ 

quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong 

thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. 

Bộ Nội vụ đề xuất, kiến nghị một số vấn đề sau: 

- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đẩy 

mạnh triển khai các nội dung cải cách hành chính theo Chương trình tổng thể cải cách 

hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, trong đó tập trung hoàn thành các nhiệm 

vụ trọng tâm của cải cách theo yêu cầu xây dựng nền hành chính hiện đại, kiến tạo 

phát triển, phục vụ nhân dân với phương châm hành động "kỷ cương, liêm chính, hành 

động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả". 

- Đưa nội dung Chỉ số CCHC là một trong những nội dung làm việc và kiểm tra về cải 

cách hành chính của Lãnh đạo Chính phủ. Kết nối dữ liệu Chỉ số CCHC với hệ thống 

cơ sở dữ liệu của Chính phủ. Có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời đối với 

những bộ, tỉnh có thành tích cải cách hành chính tốt thông qua kết quả Chỉ số CCHC 

hàng năm. 

- Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan thông tin, truyền thông tăng cường 

công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, trong đó có kết quả Chỉ số 

CCHC hàng năm của các bộ, các tỉnh, để nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia, 

ủng hộ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp và toàn 

xã hội đối với công tác cải cách hành chính của Chính phủ. Khuyến khích người dân, 

tổ chức tham gia đánh giá, phản hồi ý kiến về sự sự phục vụ của cơ quan hành chính 

các cấp để góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại, phục 

vụ nhân dân. 

2. Với các bộ, ngành và địa phương 

- Đề nghị các bộ, các tỉnh căn cứ vào Chỉ số CCHC năm 2018 tổ chức triển khai phổ 

biến, tuyên truyền về kết quả Chỉ số CCHC trong phạm vi bộ, ngành, địa phương để 

nâng cao trách nhiệm của các cấp các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

trong cải cách hành chính và việc xác định Chỉ số CCHC hàng năm. Tổ chức hội nghị 

đánh giá, rút kinh nghiệm về quá trình triển khai và kết quả Chỉ số CCHC năm 2018. 

Từ kết quả Chỉ số CCHC năm 2018, đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ 

đạo, triển khai thực hiện các nội dung sau đây: 
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+ Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, thông qua việc xây 

dựng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính hàng năm một cách khả thi, phù 

hợp với thực tiễn và yêu cầu của Chính phủ. Quan tâm bố trí nguồn lực để triển khai 

các nhiệm vụ cải cách hành chính, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra 

trong kế hoạch cải cách hành chính hàng năm. Trong quá trình đó, tăng cường công 

tác theo dõi, đánh giá, kiểm tra, tuyên truyền cải cách hành chính. Đặc biệt chú trọng 

công tác tuyên truyền cải cách hành chính với nhiều hình thức khác nhau để tạo sự 

đồng thuận trong xã hội và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kịp thời phát hiện, 

nhân rộng những điển hình, sáng kiến trong cải cách hành chính.  

+ Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật, nâng cao chất 

lượng và hiệu quả thực thi pháp luật, trọng tâm là hoàn thiện thể chế về kinh tế thị 

trường, quản lý công chức, viên chức, tổ chức bộ máy và thể chế liên quan đến doanh 

nghiệp. Không để tình trạng nợ đọng văn bản pháp luật, cũng như tình trạng chậm trễ 

thi hành các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao trong năm. Tăng cường công tác 

rà soát, hệ thống hóa và theo dõi thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện những bất cập 

để kiến nghị với cấp có thẩm quyền xử lý. Khẩn trương ban hành bộ tiêu chí để theo 

dõi, đánh giá mức độ, hiệu quả thực thi pháp luật tại các bộ, ngành, địa phương. 

+ Khẩn trương rà soát, công bố nhóm thủ tục hành chính liên thông thuộc phạm vi, 

thẩm quyền được giao. Đồng thời, tích cực rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp, nhất là các thủ tục liên quan trực tiếp đến 

người dân, doanh nghiệpt. Các bộ, ngành, địa phương cần tổ chức tốt việc tiếp nhận, 

giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý. Chú trọng nâng 

cao hiệu quả hoạt động của bộ phận Một cửa các cấp ở địa phương; giảm tỷ lệ trễ 

hẹn trong giải quyết hồ sơ; thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để 

xảy ra trễ hẹn, tránh gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong nhân dân. Thực hiện tốt 

việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 

công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ, không làm kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo 

quy định khi sử dụng dịch vụ này. 

+ Triển khai có hiệu quả, thực chất việc rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính, 

các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo các nghị quyết của Đảng, Chương trình 

hành động của Chính phủ. Đẩy mạnh phân cấp và gắn kết chặt chẽ với các chính sách 

tinh giản biên chế trên cơ sở tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao 

tại các Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và 

Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XII.Thực hiện nghiêm quy định về số lượng cấp phó, số lượng biên chế được 

giao hàng năm, về cơ cấu lãnh đạo của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

+ Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện 

nghiêm các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo luật. Tuyển dụng, 

sử dụng công chức, viên chức đúng với năng lực, tiêu chuẩn của vị trí việc làm đã 

được phê duyệt. Nghiên cứu vận dụng có hiệu quả hoặc đề xuất các chính sách thu 

hút người có tài năng vào bộ máy. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 

tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường 

hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức. 
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+ Tập trung triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính 

phủ điện tử; thường xuyên rà soát, nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3 và 4 theo các danh mục đã được phê duyệt tại Quyết định số 

846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 và Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ. Các bộ, ngành, địa phương chú trọng đầu tư xây dựng và vận hành 

có hiệu quả Cổng dịch vụ công để thống nhất việc theo dõi, quản lý toàn bộ cơ sở dữ 

liệu về thủ tục hành chính; tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của từng 

cơ quan đơn vị. Tăng cường xây dựng, sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý, cơ 

sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm quản lý thống nhất, đồng bộ và kết nối thông suốt giữa 

Trung ương và địa phương; phối hợp với Bưu điện Việt Nam khai thác, sử dụng hiệu 

quả dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính, coi đây là những giải pháp quan trọng giúp tinh gọn bộ máy, xây dựng cơ 

quan hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân, tổ chức ngày càng 

tốt hơn. 

- Đề nghị các bộ, các tỉnh quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn với Bộ Nội vụ trong triển 

khai kế hoạch xác định Chỉ số CCHC hàng năm để kết quả Chỉ số CCHC được xác 

định chính xác, khách quan và được công bố đúng thời gian quy định. Tổ chức tự 

đánh giá, chấm điểm nghiêm túc, thực chất hơn, tránh nặng về thành tích, để kết quả 

điểm khách quan, chính xác, sát với tình hình triển khai và kết quả đạt được trong cải 

cách hành chính. Kịp thời rà soát, phản ánh, kiến nghị với Bộ Nội vụ những vấn đề 

chưa hợp lý về nội dung, phương pháp xác định Chỉ số cải cách hành chính để nghiên 

cứu, điều chỉnh cho phù hợp. 

- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các tổ chức 

chính trị - xã hội tăng cường giám sát đối với công tác cải cách hành chính, tích cực 

phối hợp với Bộ Nội vụ trong tổ chức điều tra xã hội học tại các bộ, ngành, địa phương 

để bảo đảm kết quả khách quan, trung thực, phản ánh đúng thực tế. 

- Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ 

thực hiện điều tra xã hội học tại các bộ, ngành, địa phương trong cả nước để xác định 

Chỉ số CCHC hàng năm, bảo đảm tính khách quan, trung thực, đúng yêu cầu đề ra. 

III. NHIỆM VỤ CỦA BỘ NỘI VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

- Trên cơ sở kết quả Chỉ số CCHC năm 2018, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương 

rà soát, đánh giá cụ thể những mặt mạnh, những tồn tại hạn chế trong cải cách hành 

chính của các bộ, ngành, địa phương thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành 

chính giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020. 

Từ đó, để các bộ, ngành, địa phương tiến hành tổng kết, đề xuất nội dung, nhiệm vụ, 

có giải pháp, biện pháp phù hợp đẩy mạnh cải cách hành chính trong thời gian tới. 

- Tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ 

chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương sử dụng hiệu quả Chỉ số CCHC trong chỉ 

đạo, điều hành; nghiên cứu áp dụng đánh giá kết quả cải cách hành chính của các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc để bảo đảm tính hệ thống, đồng bộ trong theo dõi, đánh giá. 

- Tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, hoàn thiện bộ tiêu chí, phương pháp đánh giá để bảo 

đảm Chỉ số CCHC ngày càng phản ánh khách quan, trung thực, đa chiều, sát với tình 

hình thực tế cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương. 
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- Nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, đánh giá, tổng 

hợp, báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin 

trong điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC, góp phần bảo đảm các thông tin về 

cải cách hành chính thường xuyên cập nhật, chính xác, phục vụ hiệu quả cho công 

tác đánh giá hàng năm. Tăng cường phối hợp với các bộ, cơ quan, các bộ, ngành, địa 

phương trong triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính theo phân công của Chính phủ, 

bảo đảm hệ thống thông tin được kết nối, chia sẻ một cách kịp thời, thuận tiện, phục 

vụ hiệu quả cho công tác đánh giá hàng năm. Tiếp tục áp dụng và nâng cấp phần 

mềm quản lý chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính, nghiên cứu đổi mới phương thức 

tổ chức điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC, bảo đảm thu thập thông tin một 

cách chính xác, khách quan, kịp thời.  

- Tham mưu cho Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tăng 

cường công tác kiểm tra, tuyên truyền cải cách hành chính. Tích cực theo dõi, nắm 

bắt, tổng hợp tình hình xã hội, dư luận đánh giá về kết quả cải cách hành chính và 

chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính các cấp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức để phục vụ cho công tác đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm, bảo 

đảm khách quan, trung thực, phản ánh đúng thực tiễn./. 
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PHỤ LỤC 1 
 

PAR INDEX 2018 CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ  

KẾT QUẢ CHI TIẾT CÁC TIÊU CHÍ, TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN 
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1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 1 10.50 10.500 

1.1 1.50  

1.1.1 0.50 0.500 

1.1.2 1.00 1.000 

1.2 1.75 1.750 

1.3 2.50  

1.3.1 1.00 1.000 

1.3.2 1.50 1.500 

1.4 1.75  

1.4.1 1.00 1.000 

1.4.2 0.75 0.750 

1.5 1.00 1.000 

1.6 2.00 2.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 2 16.50 13.798 

2.1 2.00 2.000 

2.2 1.50  

2.2.1 1.00 1.000 

2.2.2 0.50 0.500 

2.3 1.50 1.500 

2.4 2.00  

2.4.1 0.50 0.500 

2.4.2 1.50 0.500 

2.5 1.00  

2.5.1 0.50 0.500 

2.5.2 0.50 0.500 

2.6 1.00 1.000 

2.7 7.50  

2.7.1 1.50 1.168 

2.7.2 1.00 0.802 

2.7.3 1.00 0.795 

2.7.4 1.00 0.800 

2.7.5 1.50 1.166 

2.7.6 1.50 1.066 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 3 15.50 13.861 

3.1 3.00  

3.1.1 1.00 1.000 

3.1.2 0.50 0.000 

3.1.3 1.50 1.500 

3.2 3.00  

3.2.1 1.00 1.000 

3.2.2 1.00 1.000 

3.2.3 1.00 1.000 

3.3 2.50  

3.3.1 2.00 2.000 

3.3.2 0.50 0.500 

3.4 1.00  

3.4.1 0.25 0.250 

3.4.2 0.75 0.750 

3.5 6.00  

3.5.1 1.50 1.235 

3.5.2 1.50 1.216 

3.5.3 1.50 1.230 

3.5.4 1.50 1.180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 4 12.50 10.671 

4.1 2.50  

4.1.1 1.00 1.000 

4.1.2 1.50 0.500 

4.2 2.50  

4.2.1 0.50 0.500 

4.2.2 0.50 0.500 

4.2.3 1.50 1.500 

4.3 1.50  

4.3.1 0.50 0.500 

4.3.2 1.00 1.000 

4.4 6.00  

4.4.1 1.50 1.475 

4.4.2 1.50 1.471 

4.4.3 1.50 1.118 

4.4.4 1.50 1.107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 5 16.00 14.852 

5.1 2.00  

5.1.1 1.00 1.000 

5.1.2 1.00 1.000 

5.2 1.00  

5.2.1 0.50 0.500 

5.2.2 0.50 0.500 

5.3 1.00  

5.3.1 0.50 0.500 

5.3.2 0.50 0.500 

5.4 2.00 2.000 

5.5 1.50  

5.5.1 0.50 0.500 

5.5.2 1.00 0.500 

5.6 1.00 1.000 

5.7 3.00  

5.7.1 1.50 1.475 

5.7.2 1.50 1.478 

5.8 4.50  

5.8.1 1.50 1.283 

5.8.2 1.50 1.290 

5.8.3 1.50 1.326 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 6 13.50 12.673 

6.1 3.00  

6.1.1 1.00 0.792 

6.1.2 1.00 1.000 

6.1.3 1.00 1.000 

6.2 2.00  

6.2.1 0.50 0.000 

6.2.2 0.50 0.500 

6.2.3 0.50 0.500 

6.2.4 0.50 0.500 

6.3 3.00  

6.3.1 1.00 1.000 

6.3.2 1.00 1.000 

6.3.3 1.00 1.000 

6.4 5.50  

6.4.1 1.50 1.463 

6.4.2 1.00 0.988 

6.4.3 1.50 1.467 

6.4.4 1.50 1.465 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 7 15.50 14.212 

7.1 4.00  

7.1.1 1.00 1.000 

7.1.2 1.00 1.000 

7.1.3 1.00 1.000 

7.1.4 1.00 0.500 

7.2 2.50  

7.2.1 0.50 0.000 

7.2.2 1.00 1.000 

7.2.3 1.00 1.000 

7.3 1.50  

7.3.1 0.50 0.500 

7.3.2 0.50 0.500 

7.3.3 0.50 0.500 

7.4 2.50  

7.4.1 0.50 0.500 

7.4.2 1.00 1.000 

7.4.3 1.00 1.000 

7.5 5.00  

7.5.1 1.00 0.923 

7.5.2 1.00 0.906 

7.5.3 1.00 0.911 

7.5.4 1.00 0.987 

7.5.5 1.00 0.985 

TĐ 100 90.567 
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2. BỘ TÀI CHÍNH 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 1 10.50 9.500 

1.1 1.50  

1.1.1 0.50 0.500 

1.1.2 1.00 1.000 

1.2 1.75 1.750 

1.3 2.50  

1.3.1 1.00 1.000 

1.3.2 1.50 1.500 

1.4 1.75  

1.4.1 1.00 1.000 

1.4.2 0.75 0.750 

1.5 1.00 1.000 

1.6 2.00 1.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 2 16.50 13.336 

2.1 2.00 2.000 

2.2 1.50  

2.2.1 1.00 1.000 

2.2.2 0.50 0.500 

2.3 1.50 1.500 

2.4 2.00  

2.4.1 0.50 0.500 

2.4.2 1.50 1.500 

2.5 1.00  

2.5.1 0.50 0.500 

2.5.2 0.50 0.500 

2.6 1.00 0.000 

2.7 7.50  

2.7.1 1.50 1.053 

2.7.2 1.00 0.753 

2.7.3 1.00 0.763 

2.7.4 1.00 0.776 

2.7.5 1.50 1.001 

2.7.6 1.50 0.991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 3 15.50 13.774 

3.1 3.00  

3.1.1 1.00 1.000 

3.1.2 0.50 0.500 

3.1.3 1.50 1.500 

3.2 3.00  

3.2.1 1.00 1.000 

3.2.2 1.00 1.000 

3.2.3 1.00 1.000 

3.3 2.50  

3.3.1 2.00 1.967 

3.3.2 0.50 0.500 

3.4 1.00  

3.4.1 0.25 0.250 

3.4.2 0.75 0.750 

3.5 6.00  

3.5.1 1.50 1.068 

3.5.2 1.50 1.064 

3.5.3 1.50 1.103 

3.5.4 1.50 1.071 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 4 12.50 11.451 

4.1 2.50  

4.1.1 1.00 1.000 

4.1.2 1.50 1.500 

4.2 2.50  

4.2.1 0.50 0.500 

4.2.2 0.50 0.500 

4.2.3 1.50 1.352 

4.3 1.50  

4.3.1 0.50 0.500 

4.3.2 1.00 1.000 

4.4 6.00  

4.4.1 1.50 1.500 

4.4.2 1.50 1.500 

4.4.3 1.50 1.057 

4.4.4 1.50 1.041 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 5 16.00 14.940 

5.1 2.00  

5.1.1 1.00 1.000 

5.1.2 1.00 1.000 

5.2 1.00  

5.2.1 0.50 0.500 

5.2.2 0.50 0.500 

5.3 1.00  

5.3.1 0.50 0.500 

5.3.2 0.50 0.500 

5.4 2.00 2.000 

5.5 1.50  

5.5.1 0.50 0.500 

5.5.2 1.00 0.500 

5.6 1.00 1.000 

5.7 3.00  

5.7.1 1.50 1.497 

5.7.2 1.50 1.500 

5.8 4.50  

5.8.1 1.50 1.300 

5.8.2 1.50 1.308 

5.8.3 1.50 1.335 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 6 13.50 13.500 

6.1 3.00  

6.1.1 1.00 1.000 

6.1.2 1.00 1.000 

6.1.3 1.00 1.000 

6.2 2.00  

6.2.1 0.50 0.500 

6.2.2 0.50 0.500 

6.2.3 0.50 0.500 

6.2.4 0.50 0.500 

6.3 3.00  

6.3.1 1.00 1.000 

6.3.2 1.00 1.000 

6.3.3 1.00 1.000 

6.4 5.50  

6.4.1 1.50 1.500 

6.4.2 1.00 1.000 

6.4.3 1.50 1.500 

6.4.4 1.50 1.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 7 15.50 13.687 

7.1 4.00  

7.1.1 1.00 1.000 

7.1.2 1.00 1.000 

7.1.3 1.00 1.000 

7.1.4 1.00 0.500 

7.2 2.50  

7.2.1 0.50 0.500 

7.2.2 1.00 0.000 

7.2.3 1.00 1.000 

7.3 1.50  

7.3.1 0.50 0.500 

7.3.2 0.50 0.500 

7.3.3 0.50 0.500 

7.4 2.50  

7.4.1 0.50 0.500 

7.4.2 1.00 1.000 

7.4.3 1.00 1.000 

7.5 5.00  

7.5.1 1.00 0.894 

7.5.2 1.00 0.894 

7.5.3 1.00 0.902 

7.5.4 1.00 0.998 

7.5.5 1.00 0.999 

TĐ 100 90.189 
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3. BỘ TƯ PHÁP 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 1 10.50 9.500 

1.1 1.50  

1.1.1 0.50 0.500 

1.1.2 1.00 1.000 

1.2 1.75 1.750 

1.3 2.50  

1.3.1 1.00 1.000 

1.3.2 1.50 1.500 

1.4 1.75  

1.4.1 1.00 1.000 

1.4.2 0.75 0.750 

1.5 1.00 1.000 

1.6 2.00 1.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 2 16.50 14.362 

2.1 2.00 2.000 

2.2 1.50  

2.2.1 1.00 1.000 

2.2.2 0.50 0.500 

2.3 1.50 1.500 

2.4 2.00  

2.4.1 0.50 0.500 

2.4.2 1.50 1.500 

2.5 1.00  

2.5.1 0.50 0.500 

2.5.2 0.50 0.500 

2.6 1.00 1.000 

2.7 7.50  

2.7.1 1.50 1.064 

2.7.2 1.00 0.765 

2.7.3 1.00 0.767 

2.7.4 1.00 0.764 

2.7.5 1.50 1.081 

2.7.6 1.50 0.921 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 3 15.50 13.570 

3.1 3.00  

3.1.1 1.00 1.000 

3.1.2 0.50 0.500 

3.1.3 1.50 1.500 

3.2 3.00  

3.2.1 1.00 1.000 

3.2.2 1.00 1.000 

3.2.3 1.00 1.000 

3.3 2.50  

3.3.1 2.00 2.000 

3.3.2 0.50 0.000 

3.4 1.00  

3.4.1 0.25 0.250 

3.4.2 0.75 0.750 

3.5 6.00  

3.5.1 1.50 1.146 

3.5.2 1.50 1.156 

3.5.3 1.50 1.171 

3.5.4 1.50 1.097 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 4 12.50 10.812 

4.1 2.50  

4.1.1 1.00 1.000 

4.1.2 1.50 1.500 

4.2 2.50  

4.2.1 0.50 0.500 

4.2.2 0.50 0.500 

4.2.3 1.50 1.214 

4.3 1.50  

4.3.1 0.50 0.500 

4.3.2 1.00 1.000 

4.4 6.00  

4.4.1 1.50 1.278 

4.4.2 1.50 1.239 

4.4.3 1.50 1.024 

4.4.4 1.50 1.057 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 5 16.00 14.899 

5.1 2.00  

5.1.1 1.00 1.000 

5.1.2 1.00 1.000 

5.2 1.00  

5.2.1 0.50 0.500 

5.2.2 0.50 0.500 

5.3 1.00  

5.3.1 0.50 0.500 

5.3.2 0.50 0.500 

5.4 2.00 2.000 

5.5 1.50  

5.5.1 0.50 0.500 

5.5.2 1.00 1.000 

5.6 1.00 1.000 

5.7 3.00  

5.7.1 1.50 1.426 

5.7.2 1.50 1.404 

5.8 4.50  

5.8.1 1.50 1.139 

5.8.2 1.50 1.136 

5.8.3 1.50 1.294 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 6 13.50 11.680 

6.1 3.00  

6.1.1 1.00 0.834 

6.1.2 1.00 0.500 

6.1.3 1.00 1.000 

6.2 2.00  

6.2.1 0.50 0.250 

6.2.2 0.50 0.500 

6.2.3 0.50 0.500 

6.2.4 0.50 0.500 

6.3 3.00  

6.3.1 1.00 1.000 

6.3.2 1.00 1.000 

6.3.3 1.00 1.000 

6.4 5.50  

6.4.1 1.50 1.232 

6.4.2 1.00 0.850 

6.4.3 1.50 1.242 

6.4.4 1.50 1.272 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 7 15.50 11.711 

7.1 4.00  

7.1.1 1.00 1.000 

7.1.2 1.00 1.000 

7.1.3 1.00 1.000 

7.1.4 1.00 0.500 

7.2 2.50  

7.2.1 0.50 0.000 

7.2.2 1.00 0.000 

7.2.3 1.00 1.000 

7.3 1.50  

7.3.1 0.50 0.500 

7.3.2 0.50 0.500 

7.3.3 0.50 0.500 

7.4 2.50  

7.4.1 0.50 0.500 

7.4.2 1.00 1.000 

7.4.3 1.00 0.000 

7.5 5.00  

7.5.1 1.00 0.876 

7.5.2 1.00 0.848 

7.5.3 1.00 0.874 

7.5.4 1.00 0.795 

7.5.5 1.00 0.819 

TĐ 100 86.535 
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4. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 1 10.50 9.500 

1.1 1.50  

1.1.1 0.50 0.500 

1.1.2 1.00 1.000 

1.2 1.75 1.750 

1.3 2.50  

1.3.1 1.00 1.000 

1.3.2 1.50 1.500 

1.4 1.75  

1.4.1 1.00 1.000 

1.4.2 0.75 0.750 

1.5 1.00 1.000 

1.6 2.00 1.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 2 16.50 12.898 

2.1 2.00 2.000 

2.2 1.50  

2.2.1 1.00 1.000 

2.2.2 0.50 0.500 

2.3 1.50 1.500 

2.4 2.00  

2.4.1 0.50 0.500 

2.4.2 1.50 1.500 

2.5 1.00  

2.5.1 0.50 0.500 

2.5.2 0.50 0.500 

2.6 1.00 0.000 

2.7 7.50  

2.7.1 1.50 0.966 

2.7.2 1.00 0.682 

2.7.3 1.00 0.702 

2.7.4 1.00 0.706 

2.7.5 1.50 0.919 

2.7.6 1.50 0.923 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 3 15.50 12.573 

3.1 3.00  

3.1.1 1.00 1.000 

3.1.2 0.50 0.500 

3.1.3 1.50 1.500 

3.2 3.00  

3.2.1 1.00 1.000 

3.2.2 1.00 0.000 

3.2.3 1.00 1.000 

3.3 2.50  

3.3.1 2.00 1.970 

3.3.2 0.50 0.500 

3.4 1.00  

3.4.1 0.25 0.250 

3.4.2 0.75 0.750 

3.5 6.00  

3.5.1 1.50 1.031 

3.5.2 1.50 1.021 

3.5.3 1.50 1.045 

3.5.4 1.50 1.006 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 4 12.50 9.665 

4.1 2.50  

4.1.1 1.00 1.000 

4.1.2 1.50 0.500 

4.2 2.50  

4.2.1 0.50 0.500 

4.2.2 0.50 0.500 

4.2.3 1.50 1.058 

4.3 1.50  

4.3.1 0.50 0.500 

4.3.2 1.00 1.000 

4.4 6.00  

4.4.1 1.50 1.418 

4.4.2 1.50 1.320 

4.4.3 1.50 0.897 

4.4.4 1.50 0.971 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 5 16.00 14.964 

5.1 2.00  

5.1.1 1.00 1.000 

5.1.2 1.00 1.000 

5.2 1.00  

5.2.1 0.50 0.500 

5.2.2 0.50 0.500 

5.3 1.00  

5.3.1 0.50 0.500 

5.3.2 0.50 0.500 

5.4 2.00 2.000 

5.5 1.50  

5.5.1 0.50 0.500 

5.5.2 1.00 1.000 

5.6 1.00 1.000 

5.7 3.00  

5.7.1 1.50 1.423 

5.7.2 1.50 1.403 

5.8 4.50  

5.8.1 1.50 1.175 

5.8.2 1.50 1.223 

5.8.3 1.50 1.241 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 6 13.50 12.326 

6.1 3.00  

6.1.1 1.00 0.805 

6.1.2 1.00 1.000 

6.1.3 1.00 1.000 

6.2 2.00  

6.2.1 0.50 0.500 

6.2.2 0.50 0.500 

6.2.3 0.50 0.000 

6.2.4 0.50 0.500 

6.3 3.00  

6.3.1 1.00 1.000 

6.3.2 1.00 1.000 

6.3.3 1.00 0.937 

6.4 5.50  

6.4.1 1.50 1.377 

6.4.2 1.00 0.926 

6.4.3 1.50 1.414 

6.4.4 1.50 1.365 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 7 15.50 13.413 

7.1 4.00  

7.1.1 1.00 1.000 

7.1.2 1.00 1.000 

7.1.3 1.00 1.000 

7.1.4 1.00 0.500 

7.2 2.50  

7.2.1 0.50 0.500 

7.2.2 1.00 0.000 

7.2.3 1.00 1.000 

7.3 1.50  

7.3.1 0.50 0.500 

7.3.2 0.50 0.500 

7.3.3 0.50 0.500 

7.4 2.50  

7.4.1 0.50 0.500 

7.4.2 1.00 1.000 

7.4.3 1.00 1.000 

7.5 5.00  

7.5.1 1.00 0.862 

7.5.2 1.00 0.849 

7.5.3 1.00 0.856 

7.5.4 1.00 0.887 

7.5.5 1.00 0.958 

TĐ 100 85.340 
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5. BỘ CÔNG THƯƠNG 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 1 10.50 9.500 

1.1 1.50  

1.1.1 0.50 0.500 

1.1.2 1.00 1.000 

1.2 1.75 1.750 

1.3 2.50  

1.3.1 1.00 1.000 

1.3.2 1.50 1.500 

1.4 1.75  

1.4.1 1.00 1.000 

1.4.2 0.75 0.750 

1.5 1.00 1.000 

1.6 2.00 1.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 2 16.50 12.247 

2.1 2.00 1.000 

2.2 1.50  

2.2.1 1.00 1.000 

2.2.2 0.50 0.500 

2.3 1.50 1.500 

2.4 2.00  

2.4.1 0.50 0.500 

2.4.2 1.50 1.143 

2.5 1.00  

2.5.1 0.50 0.500 

2.5.2 0.50 0.500 

2.6 1.00 1.000 

2.7 7.50  

2.7.1 1.50 0.874 

2.7.2 1.00 0.663 

2.7.3 1.00 0.665 

2.7.4 1.00 0.673 

2.7.5 1.50 0.870 

2.7.6 1.50 0.859 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 3 15.50 13.499 

3.1 3.00  

3.1.1 1.00 1.000 

3.1.2 0.50 0.500 

3.1.3 1.50 1.500 

3.2 3.00  

3.2.1 1.00 1.000 

3.2.2 1.00 1.000 

3.2.3 1.00 1.000 

3.3 2.50  

3.3.1 2.00 2.000 

3.3.2 0.50 0.500 

3.4 1.00  

3.4.1 0.25 0.250 

3.4.2 0.75 0.750 

3.5 6.00  

3.5.1 1.50 1.001 

3.5.2 1.50 1.019 

3.5.3 1.50 1.006 

3.5.4 1.50 0.973 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 4 12.50 10.346 

4.1 2.50  

4.1.1 1.00 1.000 

4.1.2 1.50 1.000 

4.2 2.50  

4.2.1 0.50 0.500 

4.2.2 0.50 0.500 

4.2.3 1.50 1.500 

4.3 1.50  

4.3.1 0.50 0.500 

4.3.2 1.00 1.000 

4.4 6.00  

4.4.1 1.50 1.318 

4.4.2 1.50 1.259 

4.4.3 1.50 0.902 

4.4.4 1.50 0.867 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 5 16.00 13.585 

5.1 2.00  

5.1.1 1.00 1.000 

5.1.2 1.00 1.000 

5.2 1.00  

5.2.1 0.50 0.500 

5.2.2 0.50 0.500 

5.3 1.00  

5.3.1 0.50 0.500 

5.3.2 0.50 0.500 

5.4 2.00 2.000 

5.5 1.50  

5.5.1 0.50 0.500 

5.5.2 1.00 0.000 

5.6 1.00 1.000 

5.7 3.00  

5.7.1 1.50 1.382 

5.7.2 1.50 1.377 

5.8 4.50  

5.8.1 1.50 1.070 

5.8.2 1.50 1.098 

5.8.3 1.50 1.157 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 6 13.50 12.049 

6.1 3.00  

6.1.1 1.00 0.876 

6.1.2 1.00 1.000 

6.1.3 1.00 1.000 

6.2 2.00  

6.2.1 0.50 0.500 

6.2.2 0.50 0.000 

6.2.3 0.50 0.500 

6.2.4 0.50 0.500 

6.3 3.00  

6.3.1 1.00 1.000 

6.3.2 1.00 1.000 

6.3.3 1.00 1.000 

6.4 5.50  

6.4.1 1.50 1.305 

6.4.2 1.00 0.874 

6.4.3 1.50 1.291 

6.4.4 1.50 1.203 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 7 15.50 13.159 

7.1 4.00  

7.1.1 1.00 1.000 

7.1.2 1.00 1.000 

7.1.3 1.00 1.000 

7.1.4 1.00 0.500 

7.2 2.50  

7.2.1 0.50 0.500 

7.2.2 1.00 1.000 

7.2.3 1.00 1.000 

7.3 1.50  

7.3.1 0.50 0.500 

7.3.2 0.50 0.500 

7.3.3 0.50 0.500 

7.4 2.50  

7.4.1 0.50 0.500 

7.4.2 1.00 0.000 

7.4.3 1.00 1.000 

7.5 5.00  

7.5.1 1.00 0.823 

7.5.2 1.00 0.794 

7.5.3 1.00 0.818 

7.5.4 1.00 0.844 

7.5.5 1.00 0.881 

TĐ 100 84.384 

  



PAR INDEX 2018 

 

146     B¸o c¸o ChØ sè CCHC 2018 

 

 

 

6. BỘ NGOẠI GIAO 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 1 10.50 10.500 

1.1 1.50  

1.1.1 0.50 0.500 

1.1.2 1.00 1.000 

1.2 1.75 1.750 

1.3 2.50  

1.3.1 1.00 1.000 

1.3.2 1.50 1.500 

1.4 1.75  

1.4.1 1.00 1.000 

1.4.2 0.75 0.750 

1.5 1.00 1.000 

1.6 2.00 2.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 2 16.50 12.231 

2.1 2.00 0.000 

2.2 1.50  

2.2.1 1.00 1.000 

2.2.2 0.50 0.500 

2.3 1.50 1.500 

2.4 2.00  

2.4.1 0.50 0.500 

2.4.2 1.50 1.500 

2.5 1.00  

2.5.1 0.50 0.500 

2.5.2 0.50 0.500 

2.6 1.00 1.000 

2.7 7.50  

2.7.1 1.50 1.062 

2.7.2 1.00 0.711 

2.7.3 1.00 0.725 

2.7.4 1.00 0.753 

2.7.5 1.50 1.000 

2.7.6 1.50 0.979 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 3 15.50 13.427 

3.1 3.00  

3.1.1 1.00 1.000 

3.1.2 0.50 0.500 

3.1.3 1.50 1.500 

3.2 3.00  

3.2.1 1.00 1.000 

3.2.2 1.00 1.000 

3.2.3 1.00 1.000 

3.3 2.50  

3.3.1 2.00 1.993 

3.3.2 0.50 0.500 

3.4 1.00  

3.4.1 0.25 0.250 

3.4.2 0.75 0.250 

3.5 6.00  

3.5.1 1.50 1.116 

3.5.2 1.50 1.111 

3.5.3 1.50 1.126 

3.5.4 1.50 1.081 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 4 12.50 10.316 

4.1 2.50  

4.1.1 1.00 0.000 

4.1.2 1.50 1.500 

4.2 2.50  

4.2.1 0.50 0.500 

4.2.2 0.50 0.500 

4.2.3 1.50 1.500 

4.3 1.50  

4.3.1 0.50 0.500 

4.3.2 1.00 1.000 

4.4 6.00  

4.4.1 1.50 1.426 

4.4.2 1.50 1.370 

4.4.3 1.50 0.993 

4.4.4 1.50 1.027 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 5 16.00 14.604 

5.1 2.00  

5.1.1 1.00 1.000 

5.1.2 1.00 1.000 

5.2 1.00  

5.2.1 0.50 0.500 

5.2.2 0.50 0.500 

5.3 1.00  

5.3.1 0.50 0.500 

5.3.2 0.50 0.500 

5.4 2.00 2.000 

5.5 1.50  

5.5.1 0.50 0.500 

5.5.2 1.00 0.500 

5.6 1.00 1.000 

5.7 3.00  

5.7.1 1.50 1.405 

5.7.2 1.50 1.439 

5.8 4.50  

5.8.1 1.50 1.207 

5.8.2 1.50 1.225 

5.8.3 1.50 1.328 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 6 13.50 10.376 

6.1 3.00  

6.1.1 1.00 0.000 

6.1.2 1.00 1.000 

6.1.3 1.00 1.000 

6.2 2.00  

6.2.1 0.50 0.500 

6.2.2 0.50 0.000 

6.2.3 0.50 0.000 

6.2.4 0.50 0.000 

6.3 3.00  

6.3.1 1.00 1.000 

6.3.2 1.00 1.000 

6.3.3 1.00 1.000 

6.4 5.50  

6.4.1 1.50 1.342 

6.4.2 1.00 0.893 

6.4.3 1.50 1.338 

6.4.4 1.50 1.303 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 7 15.50 12.314 

7.1 4.00  

7.1.1 1.00 0.000 

7.1.2 1.00 1.000 

7.1.3 1.00 1.000 

7.1.4 1.00 0.000 

7.2 2.50  

7.2.1 0.50 0.000 

7.2.2 1.00 1.000 

7.2.3 1.00 1.000 

7.3 1.50  

7.3.1 0.50 0.500 

7.3.2 0.50 0.500 

7.3.3 0.50 0.500 

7.4 2.50  

7.4.1 0.50 0.500 

7.4.2 1.00 1.000 

7.4.3 1.00 1.000 

7.5 5.00  

7.5.1 1.00 0.844 

7.5.2 1.00 0.828 

7.5.3 1.00 0.830 

7.5.4 1.00 0.881 

7.5.5 1.00 0.931 

TĐ 100 83.767 
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7. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 1 10.50 10.500 

1.1 1.50  

1.1.1 0.50 0.500 

1.1.2 1.00 1.000 

1.2 1.75 1.750 

1.3 2.50  

1.3.1 1.00 1.000 

1.3.2 1.50 1.500 

1.4 1.75  

1.4.1 1.00 1.000 

1.4.2 0.75 0.750 

1.5 1.00 1.000 

1.6 2.00 2.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 2 16.50 13.667 

2.1 2.00 2.000 

2.2 1.50  

2.2.1 1.00 1.000 

2.2.2 0.50 0.500 

2.3 1.50 1.500 

2.4 2.00  

2.4.1 0.50 0.500 

2.4.2 1.50 1.500 

2.5 1.00  

2.5.1 0.50 0.500 

2.5.2 0.50 0.500 

2.6 1.00 1.000 

2.7 7.50  

2.7.1 1.50 0.922 

2.7.2 1.00 0.662 

2.7.3 1.00 0.678 

2.7.4 1.00 0.667 

2.7.5 1.50 0.877 

2.7.6 1.50 0.862 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 3 15.50 11.498 

3.1 3.00  

3.1.1 1.00 1.000 

3.1.2 0.50 0.500 

3.1.3 1.50 1.500 

3.2 3.00  

3.2.1 1.00 1.000 

3.2.2 1.00 1.000 

3.2.3 1.00 1.000 

3.3 2.50  

3.3.1 2.00 0.000 

3.3.2 0.50 0.500 

3.4 1.00  

3.4.1 0.25 0.250 

3.4.2 0.75 0.750 

3.5 6.00  

3.5.1 1.50 1.011 

3.5.2 1.50 0.977 

3.5.3 1.50 1.045 

3.5.4 1.50 0.965 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 4 12.50 10.742 

4.1 2.50  

4.1.1 1.00 1.000 

4.1.2 1.50 1.500 

4.2 2.50  

4.2.1 0.50 0.500 

4.2.2 0.50 0.500 

4.2.3 1.50 1.500 

4.3 1.50  

4.3.1 0.50 0.500 

4.3.2 1.00 1.000 

4.4 6.00  

4.4.1 1.50 1.296 

4.4.2 1.50 1.135 

4.4.3 1.50 0.864 

4.4.4 1.50 0.947 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 5 16.00 14.361 

5.1 2.00  

5.1.1 1.00 1.000 

5.1.2 1.00 1.000 

5.2 1.00  

5.2.1 0.50 0.500 

5.2.2 0.50 0.500 

5.3 1.00  

5.3.1 0.50 0.500 

5.3.2 0.50 0.500 

5.4 2.00 2.000 

5.5 1.50  

5.5.1 0.50 0.500 

5.5.2 1.00 1.000 

5.6 1.00 1.000 

5.7 3.00  

5.7.1 1.50 1.313 

5.7.2 1.50 1.325 

5.8 4.50  

5.8.1 1.50 0.962 

5.8.2 1.50 1.039 

5.8.3 1.50 1.223 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 6 13.50 9.672 

6.1 3.00  

6.1.1 1.00 1.000 

6.1.2 1.00 0.500 

6.1.3 1.00 1.000 

6.2 2.00  

6.2.1 0.50 0.000 

6.2.2 0.50 0.000 

6.2.3 0.50 0.500 

6.2.4 0.50 0.500 

6.3 3.00  

6.3.1 1.00 1.000 

6.3.2 1.00 1.000 

6.3.3 1.00 0.000 

6.4 5.50  

6.4.1 1.50 1.137 

6.4.2 1.00 0.838 

6.4.3 1.50 1.169 

6.4.4 1.50 1.028 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 7 15.50 12.458 

7.1 4.00  

7.1.1 1.00 1.000 

7.1.2 1.00 1.000 

7.1.3 1.00 1.000 

7.1.4 1.00 1.000 

7.2 2.50  

7.2.1 0.50 0.000 

7.2.2 1.00 1.000 

7.2.3 1.00 1.000 

7.3 1.50  

7.3.1 0.50 0.000 

7.3.2 0.50 0.000 

7.3.3 0.50 0.000 

7.4 2.50  

7.4.1 0.50 0.500 

7.4.2 1.00 1.000 

7.4.3 1.00 1.000 

7.5 5.00  

7.5.1 1.00 0.812 

7.5.2 1.00 0.805 

7.5.3 1.00 0.800 

7.5.4 1.00 0.776 

7.5.5 1.00 0.765 

TĐ 100 82.898 
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8. BỘ NỘI VỤ 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 1 10.50 10.500 

1.1 1.50  

1.1.1 0.50 0.500 

1.1.2 1.00 1.000 

1.2 1.75 1.750 

1.3 2.50  

1.3.1 1.00 1.000 

1.3.2 1.50 1.500 

1.4 1.75  

1.4.1 1.00 1.000 

1.4.2 0.75 0.750 

1.5 1.00 1.000 

1.6 2.00 2.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 2 16.50 14.161 

2.1 2.00 2.000 

2.2 1.50  

2.2.1 1.00 1.000 

2.2.2 0.50 0.500 

2.3 1.50 1.500 

2.4 2.00  

2.4.1 0.50 0.500 

2.4.2 1.50 1.500 

2.5 1.00  

2.5.1 0.50 0.500 

2.5.2 0.50 0.500 

2.6 1.00 1.000 

2.7 7.50  

2.7.1 1.50 1.041 

2.7.2 1.00 0.719 

2.7.3 1.00 0.737 

2.7.4 1.00 0.753 

2.7.5 1.50 0.958 

2.7.6 1.50 0.953 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 3 15.50 12.482 

3.1 3.00  

3.1.1 1.00 1.000 

3.1.2 0.50 0.500 

3.1.3 1.50 1.500 

3.2 3.00  

3.2.1 1.00 0.000 

3.2.2 1.00 1.000 

3.2.3 1.00 0.500 

3.3 2.50  

3.3.1 2.00 2.000 

3.3.2 0.50 0.500 

3.4 1.00  

3.4.1 0.25 0.250 

3.4.2 0.75 0.750 

3.5 6.00  

3.5.1 1.50 1.130 

3.5.2 1.50 1.144 

3.5.3 1.50 1.120 

3.5.4 1.50 1.088 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 4 12.50 10.505 

4.1 2.50  

4.1.1 1.00 1.000 

4.1.2 1.50 1.500 

4.2 2.50  

4.2.1 0.50 0.500 

4.2.2 0.50 0.500 

4.2.3 1.50 1.500 

4.3 1.50  

4.3.1 0.50 0.500 

4.3.2 1.00 1.000 

4.4 6.00  

4.4.1 1.50 1.032 

4.4.2 1.50 1.038 

4.4.3 1.50 0.969 

4.4.4 1.50 0.966 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 5 16.00 13.863 

5.1 2.00  

5.1.1 1.00 1.000 

5.1.2 1.00 1.000 

5.2 1.00  

5.2.1 0.50 0.500 

5.2.2 0.50 0.500 

5.3 1.00  

5.3.1 0.50 0.500 

5.3.2 0.50 0.500 

5.4 2.00 2.000 

5.5 1.50  

5.5.1 0.50 0.500 

5.5.2 1.00 1.000 

5.6 1.00 1.000 

5.7 3.00  

5.7.1 1.50 1.209 

5.7.2 1.50 1.073 

5.8 4.50  

5.8.1 1.50 0.957 

5.8.2 1.50 0.972 

5.8.3 1.50 1.151 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 6 13.50 9.138 

6.1 3.00  

6.1.1 1.00 1.000 

6.1.2 1.00 1.000 

6.1.3 1.00 1.000 

6.2 2.00  

6.2.1 0.50 0.000 

6.2.2 0.50 0.000 

6.2.3 0.50 0.000 

6.2.4 0.50 0.500 

6.3 3.00  

6.3.1 1.00 1.000 

6.3.2 1.00 1.000 

6.3.3 1.00 0.000 

6.4 5.50  

6.4.1 1.50 1.048 

6.4.2 1.00 0.730 

6.4.3 1.50 0.950 

6.4.4 1.50 0.910 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 7 15.50 12.078 

7.1 4.00  

7.1.1 1.00 1.000 

7.1.2 1.00 1.000 

7.1.3 1.00 1.000 

7.1.4 1.00 0.500 

7.2 2.50  

7.2.1 0.50 0.000 

7.2.2 1.00 1.000 

7.2.3 1.00 0.000 

7.3 1.50  

7.3.1 0.50 0.500 

7.3.2 0.50 0.500 

7.3.3 0.50 0.500 

7.4 2.50  

7.4.1 0.50 0.500 

7.4.2 1.00 1.000 

7.4.3 1.00 1.000 

7.5 5.00  

7.5.1 1.00 0.761 

7.5.2 1.00 0.742 

7.5.3 1.00 0.768 

7.5.4 1.00 0.616 

7.5.5 1.00 0.690 

TĐ 100 82.726 
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9. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 1 10.50 9.500 

1.1 1.50  

1.1.1 0.50 0.500 

1.1.2 1.00 1.000 

1.2 1.75 1.250 

1.3 2.50  

1.3.1 1.00 1.000 

1.3.2 1.50 1.500 

1.4 1.75  

1.4.1 1.00 1.000 

1.4.2 0.75 0.250 

1.5 1.00 1.000 

1.6 2.00 2.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 2 16.50 12.777 

2.1 2.00 2.000 

2.2 1.50  

2.2.1 1.00 1.000 

2.2.2 0.50 0.500 

2.3 1.50 1.500 

2.4 2.00  

2.4.1 0.50 0.500 

2.4.2 1.50 1.500 

2.5 1.00  

2.5.1 0.50 0.500 

2.5.2 0.50 0.500 

2.6 1.00 0.000 

2.7 7.50  

2.7.1 1.50 0.981 

2.7.2 1.00 0.666 

2.7.3 1.00 0.690 

2.7.4 1.00 0.706 

2.7.5 1.50 0.951 

2.7.6 1.50 0.784 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 3 15.50 12.718 

3.1 3.00  

3.1.1 1.00 1.000 

3.1.2 0.50 0.500 

3.1.3 1.50 1.500 

3.2 3.00  

3.2.1 1.00 1.000 

3.2.2 1.00 1.000 

3.2.3 1.00 0.250 

3.3 2.50  

3.3.1 2.00 1.915 

3.3.2 0.50 0.500 

3.4 1.00  

3.4.1 0.25 0.250 

3.4.2 0.75 0.750 

3.5 6.00  

3.5.1 1.50 1.018 

3.5.2 1.50 0.999 

3.5.3 1.50 1.046 

3.5.4 1.50 0.990 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 4 12.50 9.565 

4.1 2.50  

4.1.1 1.00 1.000 

4.1.2 1.50 0.500 

4.2 2.50  

4.2.1 0.50 0.500 

4.2.2 0.50 0.500 

4.2.3 1.50 0.710 

4.3 1.50  

4.3.1 0.50 0.500 

4.3.2 1.00 1.000 

4.4 6.00  

4.4.1 1.50 1.486 

4.4.2 1.50 1.477 

4.4.3 1.50 0.950 

4.4.4 1.50 0.943 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 5 16.00 12.179 

5.1 2.00  

5.1.1 1.00 0.500 

5.1.2 1.00 0.500 

5.2 1.00  

5.2.1 0.50 0.500 

5.2.2 0.50 0.500 

5.3 1.00  

5.3.1 0.50 0.500 

5.3.2 0.50 0.500 

5.4 2.00 0.000 

5.5 1.50  

5.5.1 0.50 0.500 

5.5.2 1.00 1.000 

5.6 1.00 1.000 

5.7 3.00  

5.7.1 1.50 1.477 

5.7.2 1.50 1.486 

5.8 4.50  

5.8.1 1.50 1.205 

5.8.2 1.50 1.224 

5.8.3 1.50 1.287 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 6 13.50 12.651 

6.1 3.00  

6.1.1 1.00 0.798 

6.1.2 1.00 1.000 

6.1.3 1.00 1.000 

6.2 2.00  

6.2.1 0.50 0.500 

6.2.2 0.50 0.500 

6.2.3 0.50 0.000 

6.2.4 0.50 0.500 

6.3 3.00  

6.3.1 1.00 1.000 

6.3.2 1.00 1.000 

6.3.3 1.00 1.000 

6.4 5.50  

6.4.1 1.50 1.477 

6.4.2 1.00 0.991 

6.4.3 1.50 1.447 

6.4.4 1.50 1.438 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 7 15.50 13.130 

7.1 4.00  

7.1.1 1.00 1.000 

7.1.2 1.00 1.000 

7.1.3 1.00 1.000 

7.1.4 1.00 0.500 

7.2 2.50  

7.2.1 0.50 0.000 

7.2.2 1.00 0.000 

7.2.3 1.00 1.000 

7.3 1.50  

7.3.1 0.50 0.500 

7.3.2 0.50 0.500 

7.3.3 0.50 0.500 

7.4 2.50  

7.4.1 0.50 0.500 

7.4.2 1.00 1.000 

7.4.3 1.00 1.000 

7.5 5.00  

7.5.1 1.00 0.885 

7.5.2 1.00 0.881 

7.5.3 1.00 0.889 

7.5.4 1.00 0.988 

7.5.5 1.00 0.988 

TĐ 100 82.520 
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10. BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  VÀ XÃ HỘI 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 1 10.50 7.902 

1.1 1.50  

1.1.1 0.50 0.500 

1.1.2 1.00 0.843 

1.2 1.75 1.250 

1.3 2.50  

1.3.1 1.00 0.500 

1.3.2 1.50 1.059 

1.4 1.75  

1.4.1 1.00 1.000 

1.4.2 0.75 0.750 

1.5 1.00 0.000 

1.6 2.00 2.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 2 16.50 10.997 

2.1 2.00 0.000 

2.2 1.50  

2.2.1 1.00 1.000 

2.2.2 0.50 0.500 

2.3 1.50 1.500 

2.4 2.00  

2.4.1 0.50 0.500 

2.4.2 1.50 1.500 

2.5 1.00  

2.5.1 0.50 0.500 

2.5.2 0.50 0.500 

2.6 1.00 0.000 

2.7 7.50  

2.7.1 1.50 1.008 

2.7.2 1.00 0.687 

2.7.3 1.00 0.713 

2.7.4 1.00 0.727 

2.7.5 1.50 0.940 

2.7.6 1.50 0.923 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 3 15.50 13.722 

3.1 3.00  

3.1.1 1.00 1.000 

3.1.2 0.50 0.500 

3.1.3 1.50 1.500 

3.2 3.00  

3.2.1 1.00 1.000 

3.2.2 1.00 1.000 

3.2.3 1.00 1.000 

3.3 2.50  

3.3.1 2.00 2.000 

3.3.2 0.50 0.500 

3.4 1.00  

3.4.1 0.25 0.250 

3.4.2 0.75 0.750 

3.5 6.00  

3.5.1 1.50 1.035 

3.5.2 1.50 1.059 

3.5.3 1.50 1.082 

3.5.4 1.50 1.046 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 4 12.50 8.600 

4.1 2.50  

4.1.1 1.00 0.000 

4.1.2 1.50 0.500 

4.2 2.50  

4.2.1 0.50 0.500 

4.2.2 0.50 0.500 

4.2.3 1.50 0.702 

4.3 1.50  

4.3.1 0.50 0.500 

4.3.2 1.00 1.000 

4.4 6.00  

4.4.1 1.50 1.463 

4.4.2 1.50 1.435 

4.4.3 1.50 1.007 

4.4.4 1.50 0.994 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 5 16.00 14.279 

5.1 2.00  

5.1.1 1.00 1.000 

5.1.2 1.00 0.250 

5.2 1.00  

5.2.1 0.50 0.500 

5.2.2 0.50 0.500 

5.3 1.00  

5.3.1 0.50 0.500 

5.3.2 0.50 0.500 

5.4 2.00 2.000 

5.5 1.50  

5.5.1 0.50 0.500 

5.5.2 1.00 1.000 

5.6 1.00 1.000 

5.7 3.00  

5.7.1 1.50 1.418 

5.7.2 1.50 1.447 

5.8 4.50  

5.8.1 1.50 1.162 

5.8.2 1.50 1.213 

5.8.3 1.50 1.291 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 6 13.50 12.273 

6.1 3.00  

6.1.1 1.00 1.000 

6.1.2 1.00 0.500 

6.1.3 1.00 1.000 

6.2 2.00  

6.2.1 0.50 0.500 

6.2.2 0.50 0.500 

6.2.3 0.50 0.000 

6.2.4 0.50 0.500 

6.3 3.00  

6.3.1 1.00 1.000 

6.3.2 1.00 1.000 

6.3.3 1.00 1.000 

6.4 5.50  

6.4.1 1.50 1.410 

6.4.2 1.00 0.980 

6.4.3 1.50 1.456 

6.4.4 1.50 1.427 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 7 15.50 14.431 

7.1 4.00  

7.1.1 1.00 1.000 

7.1.2 1.00 1.000 

7.1.3 1.00 1.000 

7.1.4 1.00 0.500 

7.2 2.50  

7.2.1 0.50 0.500 

7.2.2 1.00 1.000 

7.2.3 1.00 1.000 

7.3 1.50  

7.3.1 0.50 0.500 

7.3.2 0.50 0.500 

7.3.3 0.50 0.500 

7.4 2.50  

7.4.1 0.50 0.500 

7.4.2 1.00 1.000 

7.4.3 1.00 1.000 

7.5 5.00  

7.5.1 1.00 0.878 

7.5.2 1.00 0.841 

7.5.3 1.00 0.865 

7.5.4 1.00 0.920 

7.5.5 1.00 0.927 

TĐ 100 82.205 
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11. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 1 10.50 9.250 

1.1 1.50  

1.1.1 0.50 0.500 

1.1.2 1.00 1.000 

1.2 1.75 1.500 

1.3 2.50  

1.3.1 1.00 1.000 

1.3.2 1.50 1.500 

1.4 1.75  

1.4.1 1.00 1.000 

1.4.2 0.75 0.750 

1.5 1.00 0.000 

1.6 2.00 2.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 2 16.50 11.253 

2.1 2.00 1.000 

2.2 1.50  

2.2.1 1.00 0.500 

2.2.2 0.50 0.500 

2.3 1.50 1.500 

2.4 2.00  

2.4.1 0.50 0.500 

2.4.2 1.50 1.500 

2.5 1.00  

2.5.1 0.50 0.500 

2.5.2 0.50 0.500 

2.6 1.00 0.000 

2.7 7.50  

2.7.1 1.50 0.892 

2.7.2 1.00 0.658 

2.7.3 1.00 0.673 

2.7.4 1.00 0.683 

2.7.5 1.50 0.889 

2.7.6 1.50 0.958 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 3 15.50 12.743 

3.1 3.00  

3.1.1 1.00 0.000 

3.1.2 0.50 0.500 

3.1.3 1.50 1.500 

3.2 3.00  

3.2.1 1.00 1.000 

3.2.2 1.00 1.000 

3.2.3 1.00 1.000 

3.3 2.50  

3.3.1 2.00 2.000 

3.3.2 0.50 0.500 

3.4 1.00  

3.4.1 0.25 0.250 

3.4.2 0.75 0.750 

3.5 6.00  

3.5.1 1.50 1.060 

3.5.2 1.50 1.057 

3.5.3 1.50 1.082 

3.5.4 1.50 1.044 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 4 12.50 9.950 

4.1 2.50  

4.1.1 1.00 1.000 

4.1.2 1.50 0.500 

4.2 2.50  

4.2.1 0.50 0.500 

4.2.2 0.50 0.500 

4.2.3 1.50 1.500 

4.3 1.50  

4.3.1 0.50 0.500 

4.3.2 1.00 1.000 

4.4 6.00  

4.4.1 1.50 1.353 

4.4.2 1.50 1.273 

4.4.3 1.50 0.904 

4.4.4 1.50 0.920 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 5 16.00 14.162 

5.1 2.00  

5.1.1 1.00 1.000 

5.1.2 1.00 0.500 

5.2 1.00  

5.2.1 0.50 0.500 

5.2.2 0.50 0.500 

5.3 1.00  

5.3.1 0.50 0.500 

5.3.2 0.50 0.500 

5.4 2.00 2.000 

5.5 1.50  

5.5.1 0.50 0.500 

5.5.2 1.00 1.000 

5.6 1.00 1.000 

5.7 3.00  

5.7.1 1.50 1.383 

5.7.2 1.50 1.342 

5.8 4.50  

5.8.1 1.50 1.081 

5.8.2 1.50 1.128 

5.8.3 1.50 1.229 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 6 13.50 10.602 

6.1 3.00  

6.1.1 1.00 0.823 

6.1.2 1.00 0.500 

6.1.3 1.00 1.000 

6.2 2.00  

6.2.1 0.50 0.250 

6.2.2 0.50 0.000 

6.2.3 0.50 0.000 

6.2.4 0.50 0.500 

6.3 3.00  

6.3.1 1.00 1.000 

6.3.2 1.00 1.000 

6.3.3 1.00 1.000 

6.4 5.50  

6.4.1 1.50 1.277 

6.4.2 1.00 0.814 

6.4.3 1.50 1.248 

6.4.4 1.50 1.189 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 7 15.50 14.222 

7.1 4.00  

7.1.1 1.00 1.000 

7.1.2 1.00 1.000 

7.1.3 1.00 1.000 

7.1.4 1.00 0.500 

7.2 2.50  

7.2.1 0.50 0.500 

7.2.2 1.00 1.000 

7.2.3 1.00 1.000 

7.3 1.50  

7.3.1 0.50 0.500 

7.3.2 0.50 0.500 

7.3.3 0.50 0.500 

7.4 2.50  

7.4.1 0.50 0.500 

7.4.2 1.00 1.000 

7.4.3 1.00 1.000 

7.5 5.00  

7.5.1 1.00 0.842 

7.5.2 1.00 0.836 

7.5.3 1.00 0.841 

7.5.4 1.00 0.844 

7.5.5 1.00 0.859 

TĐ 100 82.183 
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12. BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 1 10.50 8.500 

1.1 1.50  

1.1.1 0.50 0.500 

1.1.2 1.00 1.000 

1.2 1.75 1.750 

1.3 2.50  

1.3.1 1.00 1.000 

1.3.2 1.50 1.500 

1.4 1.75  

1.4.1 1.00 1.000 

1.4.2 0.75 0.750 

1.5 1.00 1.000 

1.6 2.00 0.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 2 16.50 12.253 

2.1 2.00 1.000 

2.2 1.50  

2.2.1 1.00 0.500 

2.2.2 0.50 0.500 

2.3 1.50 1.500 

2.4 2.00  

2.4.1 0.50 0.500 

2.4.2 1.50 1.500 

2.5 1.00  

2.5.1 0.50 0.500 

2.5.2 0.50 0.500 

2.6 1.00 1.000 

2.7 7.50  

2.7.1 1.50 0.912 

2.7.2 1.00 0.675 

2.7.3 1.00 0.682 

2.7.4 1.00 0.686 

2.7.5 1.50 0.876 

2.7.6 1.50 0.922 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 3 15.50 13.709 

3.1 3.00  

3.1.1 1.00 1.000 

3.1.2 0.50 0.500 

3.1.3 1.50 1.500 

3.2 3.00  

3.2.1 1.00 1.000 

3.2.2 1.00 1.000 

3.2.3 1.00 1.000 

3.3 2.50  

3.3.1 2.00 2.000 

3.3.2 0.50 0.500 

3.4 1.00  

3.4.1 0.25 0.250 

3.4.2 0.75 0.750 

3.5 6.00  

3.5.1 1.50 1.051 

3.5.2 1.50 1.073 

3.5.3 1.50 1.068 

3.5.4 1.50 1.018 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 4 12.50 10.296 

4.1 2.50  

4.1.1 1.00 1.000 

4.1.2 1.50 1.500 

4.2 2.50  

4.2.1 0.50 0.500 

4.2.2 0.50 0.500 

4.2.3 1.50 0.697 

4.3 1.50  

4.3.1 0.50 0.500 

4.3.2 1.00 1.000 

4.4 6.00  

4.4.1 1.50 1.392 

4.4.2 1.50 1.324 

4.4.3 1.50 0.912 

4.4.4 1.50 0.971 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 5 16.00 14.655 

5.1 2.00  

5.1.1 1.00 1.000 

5.1.2 1.00 1.000 

5.2 1.00  

5.2.1 0.50 0.500 

5.2.2 0.50 0.500 

5.3 1.00  

5.3.1 0.50 0.500 

5.3.2 0.50 0.500 

5.4 2.00 2.000 

5.5 1.50  

5.5.1 0.50 0.500 

5.5.2 1.00 1.000 

5.6 1.00 1.000 

5.7 3.00  

5.7.1 1.50 1.326 

5.7.2 1.50 1.348 

5.8 4.50  

5.8.1 1.50 1.104 

5.8.2 1.50 1.131 

5.8.3 1.50 1.246 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 6 13.50 8.159 

6.1 3.00  

6.1.1 1.00 0.000 

6.1.2 1.00 0.500 

6.1.3 1.00 1.000 

6.2 2.00  

6.2.1 0.50 0.000 

6.2.2 0.50 0.000 

6.2.3 0.50 0.500 

6.2.4 0.50 0.000 

6.3 3.00  

6.3.1 1.00 0.000 

6.3.2 1.00 1.000 

6.3.3 1.00 0.399 

6.4 5.50  

6.4.1 1.50 1.330 

6.4.2 1.00 0.902 

6.4.3 1.50 1.294 

6.4.4 1.50 1.234 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 7 15.50 13.672 

7.1 4.00  

7.1.1 1.00 1.000 

7.1.2 1.00 1.000 

7.1.3 1.00 1.000 

7.1.4 1.00 0.500 

7.2 2.50  

7.2.1 0.50 0.000 

7.2.2 1.00 1.000 

7.2.3 1.00 1.000 

7.3 1.50  

7.3.1 0.50 0.500 

7.3.2 0.50 0.500 

7.3.3 0.50 0.500 

7.4 2.50  

7.4.1 0.50 0.500 

7.4.2 1.00 1.000 

7.4.3 1.00 1.000 

7.5 5.00  

7.5.1 1.00 0.824 

7.5.2 1.00 0.815 

7.5.3 1.00 0.833 

7.5.4 1.00 0.835 

7.5.5 1.00 0.866 

TĐ 100 81.244 
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13. THANH TRA CHÍNH PHỦ 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 1 10.50 8.000 

1.1 1.50  

1.1.1 0.50 0.500 

1.1.2 1.00 1.000 

1.2 1.75 1.250 

1.3 2.50  

1.3.1 1.00 1.000 

1.3.2 1.50 1.500 

1.4 1.75  

1.4.1 1.00 1.000 

1.4.2 0.75 0.750 

1.5 1.00 1.000 

1.6 2.00 0.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 2 16.50 11.970 

2.1 2.00 0.000 

2.2 1.50  

2.2.1 1.00 1.000 

2.2.2 0.50 0.500 

2.3 1.50 1.500 

2.4 2.00  

2.4.1 0.50 0.500 

2.4.2 1.50 1.500 

2.5 1.00  

2.5.1 0.50 0.500 

2.5.2 0.50 0.500 

2.6 1.00 1.000 

2.7 7.50  

2.7.1 1.50 0.936 

2.7.2 1.00 0.700 

2.7.3 1.00 0.703 

2.7.4 1.00 0.704 

2.7.5 1.50 0.967 

2.7.6 1.50 0.961 

 

 

 

 

 

 

 

C/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 3 15.50 13.141 

3.1 3.00  

3.1.1 1.00 1.000 

3.1.2 0.50 0.500 

3.1.3 1.50 1.500 

3.2 3.00  

3.2.1 1.00 1.000 

3.2.2 1.00 1.000 

3.2.3 1.00 0.500 

3.3 2.50  

3.3.1 2.00 1.994 

3.3.2 0.50 0.500 

3.4 1.00  

3.4.1 0.25 0.250 

3.4.2 0.75 0.750 

3.5 6.00  

3.5.1 1.50 1.052 

3.5.2 1.50 1.039 

3.5.3 1.50 1.050 

3.5.4 1.50 1.005 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 4 12.50 9.135 

4.1 2.50  

4.1.1 1.00 0.000 

4.1.2 1.50 0.500 

4.2 2.50  

4.2.1 0.50 0.500 

4.2.2 0.50 0.500 

4.2.3 1.50 1.208 

4.3 1.50  

4.3.1 0.50 0.500 

4.3.2 1.00 1.000 

4.4 6.00  

4.4.1 1.50 1.491 

4.4.2 1.50 1.496 

4.4.3 1.50 0.967 

4.4.4 1.50 0.973 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 5 16.00 15.231 

5.1 2.00  

5.1.1 1.00 1.000 

5.1.2 1.00 1.000 

5.2 1.00  

5.2.1 0.50 0.500 

5.2.2 0.50 0.500 

5.3 1.00  

5.3.1 0.50 0.500 

5.3.2 0.50 0.500 

5.4 2.00 2.000 

5.5 1.50  

5.5.1 0.50 0.500 

5.5.2 1.00 1.000 

5.6 1.00 1.000 

5.7 3.00  

5.7.1 1.50 1.500 

5.7.2 1.50 1.500 

5.8 4.50  

5.8.1 1.50 1.218 

5.8.2 1.50 1.234 

5.8.3 1.50 1.280 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 6 13.50 13.000 

6.1 3.00  

6.1.1 1.00 1.000 

6.1.2 1.00 1.000 

6.1.3 1.00 1.000 

6.2 2.00  

6.2.1 0.50 0.500 

6.2.2 0.50 0.500 

6.2.3 0.50 0.500 

6.2.4 0.50 0.000 

6.3 3.00  

6.3.1 1.00 1.000 

6.3.2 1.00 1.000 

6.3.3 1.00 1.000 

6.4 5.50  

6.4.1 1.50 1.500 

6.4.2 1.00 1.000 

6.4.3 1.50 1.500 

6.4.4 1.50 1.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 7 15.50 10.624 

7.1 4.00  

7.1.1 1.00 0.000 

7.1.2 1.00 1.000 

7.1.3 1.00 1.000 

7.1.4 1.00 0.000 

7.2 2.50  

7.2.1 0.50 0.000 

7.2.2 1.00 0.000 

7.2.3 1.00 0.000 

7.3 1.50  

7.3.1 0.50 0.500 

7.3.2 0.50 0.500 

7.3.3 0.50 0.500 

7.4 2.50  

7.4.1 0.50 0.500 

7.4.2 1.00 1.000 

7.4.3 1.00 1.000 

7.5 5.00  

7.5.1 1.00 0.877 

7.5.2 1.00 0.867 

7.5.3 1.00 0.881 

7.5.4 1.00 1.000 

7.5.5 1.00 1.000 

TĐ 100 81.102 
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14. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ    

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 1 10.50 8.500 

1.1 1.50  

1.1.1 0.50 0.500 

1.1.2 1.00 1.000 

1.2 1.75 1.750 

1.3 2.50  

1.3.1 1.00 1.000 

1.3.2 1.50 1.500 

1.4 1.75  

1.4.1 1.00 1.000 

1.4.2 0.75 0.750 

1.5 1.00 1.000 

1.6 2.00 0.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 2 16.50 12.098 

2.1 2.00 1.000 

2.2 1.50  

2.2.1 1.00 1.000 

2.2.2 0.50 0.500 

2.3 1.50 1.500 

2.4 2.00  

2.4.1 0.50 0.500 

2.4.2 1.50 1.500 

2.5 1.00  

2.5.1 0.50 0.500 

2.5.2 0.50 0.500 

2.6 1.00 0.000 

2.7 7.50  

2.7.1 1.50 1.011 

2.7.2 1.00 0.714 

2.7.3 1.00 0.746 

2.7.4 1.00 0.749 

2.7.5 1.50 0.967 

2.7.6 1.50 0.911 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 3 15.50 11.812 

3.1 3.00  

3.1.1 1.00 1.000 

3.1.2 0.50 0.500 

3.1.3 1.50 1.500 

3.2 3.00  

3.2.1 1.00 0.000 

3.2.2 1.00 1.000 

3.2.3 1.00 0.500 

3.3 2.50  

3.3.1 2.00 2.000 

3.3.2 0.50 0.000 

3.4 1.00  

3.4.1 0.25 0.250 

3.4.2 0.75 0.750 

3.5 6.00  

3.5.1 1.50 1.079 

3.5.2 1.50 1.069 

3.5.3 1.50 1.112 

3.5.4 1.50 1.051 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 4 12.50 10.155 

4.1 2.50  

4.1.1 1.00 1.000 

4.1.2 1.50 0.500 

4.2 2.50  

4.2.1 0.50 0.500 

4.2.2 0.50 0.500 

4.2.3 1.50 1.500 

4.3 1.50  

4.3.1 0.50 0.500 

4.3.2 1.00 1.000 

4.4 6.00  

4.4.1 1.50 1.372 

4.4.2 1.50 1.280 

4.4.3 1.50 1.025 

4.4.4 1.50 0.978 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 5 16.00 14.612 

5.1 2.00  

5.1.1 1.00 1.000 

5.1.2 1.00 1.000 

5.2 1.00  

5.2.1 0.50 0.500 

5.2.2 0.50 0.500 

5.3 1.00  

5.3.1 0.50 0.500 

5.3.2 0.50 0.500 

5.4 2.00 2.000 

5.5 1.50  

5.5.1 0.50 0.500 

5.5.2 1.00 1.000 

5.6 1.00 0.875 

5.7 3.00  

5.7.1 1.50 1.409 

5.7.2 1.50 1.404 

5.8 4.50  

5.8.1 1.50 1.112 

5.8.2 1.50 1.093 

5.8.3 1.50 1.218 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 6 13.50 10.353 

6.1 3.00  

6.1.1 1.00 0.000 

6.1.2 1.00 1.000 

6.1.3 1.00 1.000 

6.2 2.00  

6.2.1 0.50 0.500 

6.2.2 0.50 0.000 

6.2.3 0.50 0.500 

6.2.4 0.50 0.500 

6.3 3.00  

6.3.1 1.00 1.000 

6.3.2 1.00 1.000 

6.3.3 1.00 0.281 

6.4 5.50  

6.4.1 1.50 1.292 

6.4.2 1.00 0.849 

6.4.3 1.50 1.220 

6.4.4 1.50 1.211 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 7 15.50 13.191 

7.1 4.00  

7.1.1 1.00 1.000 

7.1.2 1.00 1.000 

7.1.3 1.00 0.500 

7.1.4 1.00 0.500 

7.2 2.50  

7.2.1 0.50 0.500 

7.2.2 1.00 1.000 

7.2.3 1.00 1.000 

7.3 1.50  

7.3.1 0.50 0.000 

7.3.2 0.50 0.500 

7.3.3 0.50 0.500 

7.4 2.50  

7.4.1 0.50 0.500 

7.4.2 1.00 1.000 

7.4.3 1.00 1.000 

7.5 5.00  

7.5.1 1.00 0.858 

7.5.2 1.00 0.837 

7.5.3 1.00 0.840 

7.5.4 1.00 0.813 

7.5.5 1.00 0.844 

TĐ 100 80.722 
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15. BỘ XÂY DỰNG 

 
TC/ 

TCTP 
Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 1 10.50 8.750 

1.1 1.50  

1.1.1 0.50 0.500 

1.1.2 1.00 1.000 

1.2 1.75 1.000 

1.3 2.50  

1.3.1 1.00 1.000 

1.3.2 1.50 1.500 

1.4 1.75  

1.4.1 1.00 0.000 

1.4.2 0.75 0.750 

1.5 1.00 1.000 

1.6 2.00 2.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 2 16.50 12.684 

2.1 2.00 2.000 

2.2 1.50  

2.2.1 1.00 1.000 

2.2.2 0.50 0.500 

2.3 1.50 1.500 

2.4 2.00  

2.4.1 0.50 0.500 

2.4.2 1.50 1.500 

2.5 1.00  

2.5.1 0.50 0.500 

2.5.2 0.50 0.500 

2.6 1.00 0.000 

2.7 7.50  

2.7.1 1.50 0.932 

2.7.2 1.00 0.659 

2.7.3 1.00 0.682 

2.7.4 1.00 0.696 

2.7.5 1.50 0.871 

2.7.6 1.50 0.845 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 3 15.50 13.088 

3.1 3.00  

3.1.1 1.00 1.000 

3.1.2 0.50 0.500 

3.1.3 1.50 1.500 

3.2 3.00  

3.2.1 1.00 1.000 

3.2.2 1.00 1.000 

3.2.3 1.00 0.500 

3.3 2.50  

3.3.1 2.00 2.000 

3.3.2 0.50 0.500 

3.4 1.00  

3.4.1 0.25 0.250 

3.4.2 0.75 0.750 

3.5 6.00  

3.5.1 1.50 1.012 

3.5.2 1.50 1.041 

3.5.3 1.50 1.035 

3.5.4 1.50 1.001 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 4 12.50 9.035 

4.1 2.50  

4.1.1 1.00 1.000 

4.1.2 1.50 0.000 

4.2 2.50  

4.2.1 0.50 0.500 

4.2.2 0.50 0.500 

4.2.3 1.50 0.716 

4.3 1.50  

4.3.1 0.50 0.500 

4.3.2 1.00 1.000 

4.4 6.00  

4.4.1 1.50 1.480 

4.4.2 1.50 1.460 

4.4.3 1.50 0.952 

4.4.4 1.50 0.927 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 5 16.00 12.553 

5.1 2.00  

5.1.1 1.00 0.000 

5.1.2 1.00 1.000 

5.2 1.00  

5.2.1 0.50 0.500 

5.2.2 0.50 0.000 

5.3 1.00  

5.3.1 0.50 0.500 

5.3.2 0.50 0.500 

5.4 2.00 1.000 

5.5 1.50  

5.5.1 0.50 0.500 

5.5.2 1.00 1.000 

5.6 1.00 0.900 

5.7 3.00  

5.7.1 1.50 1.475 

5.7.2 1.50 1.475 

5.8 4.50  

5.8.1 1.50 1.209 

5.8.2 1.50 1.212 

5.8.3 1.50 1.283 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 6 13.50 10.593 

6.1 3.00  

6.1.1 1.00 0.000 

6.1.2 1.00 1.000 

6.1.3 1.00 1.000 

6.2 2.00  

6.2.1 0.50 0.500 

6.2.2 0.50 0.000 

6.2.3 0.50 0.000 

6.2.4 0.50 0.500 

6.3 3.00  

6.3.1 1.00 1.000 

6.3.2 1.00 1.000 

6.3.3 1.00 0.313 

6.4 5.50  

6.4.1 1.50 1.475 

6.4.2 1.00 0.940 

6.4.3 1.50 1.440 

6.4.4 1.50 1.425 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 7 15.50 12.899 

7.1 4.00  

7.1.1 1.00 1.000 

7.1.2 1.00 1.000 

7.1.3 1.00 1.000 

7.1.4 1.00 0.500 

7.2 2.50  

7.2.1 0.50 0.000 

7.2.2 1.00 1.000 

7.2.3 1.00 0.000 

7.3 1.50  

7.3.1 0.50 0.500 

7.3.2 0.50 0.500 

7.3.3 0.50 0.500 

7.4 2.50  

7.4.1 0.50 0.500 

7.4.2 1.00 1.000 

7.4.3 1.00 1.000 

7.5 5.00  

7.5.1 1.00 0.847 

7.5.2 1.00 0.848 

7.5.3 1.00 0.839 

7.5.4 1.00 0.936 

7.5.5 1.00 0.930 

TĐ 100 79.603 
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16. BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 1 10.50 9.250 

1.1 1.50  

1.1.1 0.50 0.500 

1.1.2 1.00 1.000 

1.2 1.75 1.500 

1.3 2.50  

1.3.1 1.00 1.000 

1.3.2 1.50 1.500 

1.4 1.75  

1.4.1 1.00 1.000 

1.4.2 0.75 0.750 

1.5 1.00 1.000 

1.6 2.00 1.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 2 16.50 11.405 

2.1 2.00 0.000 

2.2 1.50  

2.2.1 1.00 0.750 

2.2.2 0.50 0.500 

2.3 1.50 1.500 

2.4 2.00  

2.4.1 0.50 0.500 

2.4.2 1.50 1.500 

2.5 1.00  

2.5.1 0.50 0.500 

2.5.2 0.50 0.500 

2.6 1.00 1.000 

2.7 7.50  

2.7.1 1.50 0.887 

2.7.2 1.00 0.677 

2.7.3 1.00 0.672 

2.7.4 1.00 0.675 

2.7.5 1.50 0.878 

2.7.6 1.50 0.867 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 3 15.50 12.700 

3.1 3.00  

3.1.1 1.00 1.000 

3.1.2 0.50 0.500 

3.1.3 1.50 1.500 

3.2 3.00  

3.2.1 1.00 1.000 

3.2.2 1.00 0.000 

3.2.3 1.00 1.000 

3.3 2.50  

3.3.1 2.00 1.993 

3.3.2 0.50 0.500 

3.4 1.00  

3.4.1 0.25 0.250 

3.4.2 0.75 0.750 

3.5 6.00  

3.5.1 1.50 1.055 

3.5.2 1.50 1.053 

3.5.3 1.50 1.079 

3.5.4 1.50 1.020 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 4 12.50 10.701 

4.1 2.50  

4.1.1 1.00 1.000 

4.1.2 1.50 1.500 

4.2 2.50  

4.2.1 0.50 0.500 

4.2.2 0.50 0.500 

4.2.3 1.50 1.500 

4.3 1.50  

4.3.1 0.50 0.500 

4.3.2 1.00 1.000 

4.4 6.00  

4.4.1 1.50 1.277 

4.4.2 1.50 1.089 

4.4.3 1.50 0.933 

4.4.4 1.50 0.902 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 5 16.00 12.488 

5.1 2.00  

5.1.1 1.00 1.000 

5.1.2 1.00 1.000 

5.2 1.00  

5.2.1 0.50 0.000 

5.2.2 0.50 0.500 

5.3 1.00  

5.3.1 0.50 0.500 

5.3.2 0.50 0.500 

5.4 2.00 2.000 

5.5 1.50  

5.5.1 0.50 0.500 

5.5.2 1.00 0.500 

5.6 1.00 0.000 

5.7 3.00  

5.7.1 1.50 1.422 

5.7.2 1.50 1.222 

5.8 4.50  

5.8.1 1.50 1.025 

5.8.2 1.50 1.074 

5.8.3 1.50 1.244 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 6 13.50 9.304 

6.1 3.00  

6.1.1 1.00 0.826 

6.1.2 1.00 0.500 

6.1.3 1.00 1.000 

6.2 2.00  

6.2.1 0.50 0.500 

6.2.2 0.50 0.000 

6.2.3 0.50 0.000 

6.2.4 0.50 0.000 

6.3 3.00  

6.3.1 1.00 1.000 

6.3.2 1.00 1.000 

6.3.3 1.00 0.107 

6.4 5.50  

6.4.1 1.50 1.228 

6.4.2 1.00 0.820 

6.4.3 1.50 1.186 

6.4.4 1.50 1.136 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 7 15.50 13.361 

7.1 4.00  

7.1.1 1.00 1.000 

7.1.2 1.00 1.000 

7.1.3 1.00 1.000 

7.1.4 1.00 0.500 

7.2 2.50  

7.2.1 0.50 0.000 

7.2.2 1.00 1.000 

7.2.3 1.00 0.711 

7.3 1.50  

7.3.1 0.50 0.500 

7.3.2 0.50 0.500 

7.3.3 0.50 0.500 

7.4 2.50  

7.4.1 0.50 0.500 

7.4.2 1.00 1.000 

7.4.3 1.00 1.000 

7.5 5.00  

7.5.1 1.00 0.845 

7.5.2 1.00 0.812 

7.5.3 1.00 0.828 

7.5.4 1.00 0.820 

7.5.5 1.00 0.844 

TĐ 100 79.208 
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17. BỘ Y TẾ 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 1 10.50 8.500 

1.1 1.50  

1.1.1 0.50 0.500 

1.1.2 1.00 1.000 

1.2 1.75 1.750 

1.3 2.50  

1.3.1 1.00 1.000 

1.3.2 1.50 1.500 

1.4 1.75  

1.4.1 1.00 1.000 

1.4.2 0.75 0.750 

1.5 1.00 1.000 

1.6 2.00 0.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 2 16.50 12.750 

2.1 2.00 2.000 

2.2 1.50  

2.2.1 1.00 1.000 

2.2.2 0.50 0.500 

2.3 1.50 1.500 

2.4 2.00  

2.4.1 0.50 0.500 

2.4.2 1.50 1.500 

2.5 1.00  

2.5.1 0.50 0.500 

2.5.2 0.50 0.500 

2.6 1.00 0.000 

2.7 7.50  

2.7.1 1.50 0.983 

2.7.2 1.00 0.641 

2.7.3 1.00 0.673 

2.7.4 1.00 0.680 

2.7.5 1.50 0.914 

2.7.6 1.50 0.858 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 3 15.50 7.613 

3.1 3.00  

3.1.1 1.00 0.000 

3.1.2 0.50 0.500 

3.1.3 1.50 1.500 

3.2 3.00  

3.2.1 1.00 0.000 

3.2.2 1.00 0.000 

3.2.3 1.00 0.500 

3.3 2.50  

3.3.1 2.00 0.000 

3.3.2 0.50 0.000 

3.4 1.00  

3.4.1 0.25 0.250 

3.4.2 0.75 0.750 

3.5 6.00  

3.5.1 1.50 1.032 

3.5.2 1.50 1.019 

3.5.3 1.50 1.053 

3.5.4 1.50 1.008 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 4 12.50 11.079 

4.1 2.50  

4.1.1 1.00 1.000 

4.1.2 1.50 1.500 

4.2 2.50  

4.2.1 0.50 0.500 

4.2.2 0.50 0.500 

4.2.3 1.50 1.500 

4.3 1.50  

4.3.1 0.50 0.500 

4.3.2 1.00 1.000 

4.4 6.00  

4.4.1 1.50 1.345 

4.4.2 1.50 1.275 

4.4.3 1.50 0.958 

4.4.4 1.50 1.001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 5 16.00 14.083 

5.1 2.00  

5.1.1 1.00 1.000 

5.1.2 1.00 1.000 

5.2 1.00  

5.2.1 0.50 0.500 

5.2.2 0.50 0.000 

5.3 1.00  

5.3.1 0.50 0.500 

5.3.2 0.50 0.500 

5.4 2.00 2.000 

5.5 1.50  

5.5.1 0.50 0.500 

5.5.2 1.00 1.000 

5.6 1.00 1.000 

5.7 3.00  

5.7.1 1.50 1.336 

5.7.2 1.50 1.377 

5.8 4.50  

5.8.1 1.50 1.071 

5.8.2 1.50 1.112 

5.8.3 1.50 1.187 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 6 13.50 11.205 

6.1 3.00  

6.1.1 1.00 0.000 

6.1.2 1.00 0.500 

6.1.3 1.00 1.000 

6.2 2.00  

6.2.1 0.50 0.500 

6.2.2 0.50 0.500 

6.2.3 0.50 0.500 

6.2.4 0.50 0.500 

6.3 3.00  

6.3.1 1.00 1.000 

6.3.2 1.00 1.000 

6.3.3 1.00 1.000 

6.4 5.50  

6.4.1 1.50 1.245 

6.4.2 1.00 0.880 

6.4.3 1.50 1.327 

6.4.4 1.50 1.252 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 7 15.50 12.640 

7.1 4.00  

7.1.1 1.00 1.000 

7.1.2 1.00 1.000 

7.1.3 1.00 1.000 

7.1.4 1.00 0.500 

7.2 2.50  

7.2.1 0.50 0.500 

7.2.2 1.00 1.000 

7.2.3 1.00 1.000 

7.3 1.50  

7.3.1 0.50 0.000 

7.3.2 0.50 0.000 

7.3.3 0.50 0.000 

7.4 2.50  

7.4.1 0.50 0.500 

7.4.2 1.00 1.000 

7.4.3 1.00 1.000 

7.5 5.00  

7.5.1 1.00 0.810 

7.5.2 1.00 0.791 

7.5.3 1.00 0.798 

7.5.4 1.00 0.885 

7.5.5 1.00 0.855 

TĐ 100 77.869 
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18. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 1 10.50 7.500 

1.1 1.50  

1.1.1 0.50 0.500 

1.1.2 1.00 1.000 

1.2 1.75 1.250 

1.3 2.50  

1.3.1 1.00 1.000 

1.3.2 1.50 1.500 

1.4 1.75  

1.4.1 1.00 1.000 

1.4.2 0.75 0.250 

1.5 1.00 1.000 

1.6 2.00 0.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 2 16.50 8.619 

2.1 2.00 0.000 

2.2 1.50  

2.2.1 1.00 0.250 

2.2.2 0.50 0.500 

2.3 1.50 1.500 

2.4 2.00  

2.4.1 0.50 0.500 

2.4.2 1.50 0.000 

2.5 1.00  

2.5.1 0.50 0.500 

2.5.2 0.50 0.500 

2.6 1.00 0.000 

2.7 7.50  

2.7.1 1.50 0.973 

2.7.2 1.00 0.676 

2.7.3 1.00 0.684 

2.7.4 1.00 0.693 

2.7.5 1.50 0.933 

2.7.6 1.50 0.910 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 3 15.50 12.221 

3.1 3.00  

3.1.1 1.00 0.000 

3.1.2 0.50 0.500 

3.1.3 1.50 1.500 

3.2 3.00  

3.2.1 1.00 1.000 

3.2.2 1.00 1.000 

3.2.3 1.00 0.500 

3.3 2.50  

3.3.1 2.00 1.992 

3.3.2 0.50 0.500 

3.4 1.00  

3.4.1 0.25 0.250 

3.4.2 0.75 0.750 

3.5 6.00  

3.5.1 1.50 1.054 

3.5.2 1.50 1.066 

3.5.3 1.50 1.076 

3.5.4 1.50 1.033 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 4 12.50 8.449 

4.1 2.50  

4.1.1 1.00 0.000 

4.1.2 1.50 0.500 

4.2 2.50  

4.2.1 0.50 0.500 

4.2.2 0.50 0.500 

4.2.3 1.50 0.968 

4.3 1.50  

4.3.1 0.50 0.500 

4.3.2 1.00 1.000 

4.4 6.00  

4.4.1 1.50 1.338 

4.4.2 1.50 1.240 

4.4.3 1.50 0.972 

4.4.4 1.50 0.931 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 5 16.00 13.526 

5.1 2.00  

5.1.1 1.00 1.000 

5.1.2 1.00 1.000 

5.2 1.00  

5.2.1 0.50 0.500 

5.2.2 0.50 0.500 

5.3 1.00  

5.3.1 0.50 0.500 

5.3.2 0.50 0.500 

5.4 2.00 2.000 

5.5 1.50  

5.5.1 0.50 0.500 

5.5.2 1.00 0.000 

5.6 1.00 1.000 

5.7 3.00  

5.7.1 1.50 1.394 

5.7.2 1.50 1.376 

5.8 4.50  

5.8.1 1.50 1.040 

5.8.2 1.50 1.027 

5.8.3 1.50 1.189 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 6 13.50 11.980 

6.1 3.00  

6.1.1 1.00 0.756 

6.1.2 1.00 1.000 

6.1.3 1.00 1.000 

6.2 2.00  

6.2.1 0.50 0.500 

6.2.2 0.50 0.000 

6.2.3 0.50 0.500 

6.2.4 0.50 0.500 

6.3 3.00  

6.3.1 1.00 1.000 

6.3.2 1.00 1.000 

6.3.3 1.00 1.000 

6.4 5.50  

6.4.1 1.50 1.309 

6.4.2 1.00 0.886 

6.4.3 1.50 1.292 

6.4.4 1.50 1.237 

 

 

 

 

 

 

 

TC/ 
TCTP 

Điểm 
tối đa 

Thẩm 
định 

LV 7 15.50 12.838 

7.1 4.00  

7.1.1 1.00 1.000 

7.1.2 1.00 1.000 

7.1.3 1.00 1.000 

7.1.4 1.00 0.500 

7.2 2.50  

7.2.1 0.50 0.500 

7.2.2 1.00 0.748 

7.2.3 1.00 1.000 

7.3 1.50  

7.3.1 0.50 0.500 

7.3.2 0.50 0.000 

7.3.3 0.50 0.000 

7.4 2.50  

7.4.1 0.50 0.500 

7.4.2 1.00 1.000 

7.4.3 1.00 1.000 

7.5 5.00  

7.5.1 1.00 0.813 

7.5.2 1.00 0.809 

7.5.3 1.00 0.804 

7.5.4 1.00 0.819 

7.5.5 1.00 0.846 

TĐ 100 75.134 
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Phụ lục 3: CẤU TRÚC CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH – PAR INDEX CẤP BỘ 

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

Điểm đánh giá thực tế 

Chỉ 
số 

Ghi chú 

 

Tự 
đánh 
giá 

BNV 
đánh 
giá 

Điều 
tra 

XHH 

Điểm 
đạt 

được 

1 CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC 10.50             

1.1 Kế hoạch CCHC năm 1.50             

1.1.1 Ban hành kế hoạch CCHC 0.50             

  

Đạt yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ: 0.5              

Không đạt yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Nội 
vụ: 0 

             

1.1.2 Mức độ hoàn thành kế hoạch CCHC 1.00             

  

Hoàn thành từ 80% - 100% kế hoạch thì điểm 
đánh giá được tính theo công thức 

[
𝑇ỷ 𝑙ệ % ℎ𝑜à𝑛 𝑡ℎà𝑛ℎ ×1.00

100%
] 

              

Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0               

1.2 Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ  1.75            

  

Báo cáo định kỳ quý, 6 tháng, năm về CCHC: 0.5             Các báo 
cáo phải 
đáp ứng 
đầy đủ số 
lượng, nội 
dung, thời 
gian theo 
quy định 

  

Báo cáo năm về kiểm tra, rà soát VBQPPL: 0.25             

Báo cáo năm về theo dõi thi hành pháp luật: 0.25       

Báo cáo năm về đào tạo, bồi dưỡng công chức, 
viên chức: 0.25 

            

Báo cáo định kỳ hàng quý, năm về kết quả ứng 
dụng CNTT: 0.5 

      

1.3 Công tác kiểm tra CCHC 2.50             

1.3.1 
Tỷ lệ cơ quan, đơn vị thuộc bộ (Vụ, Cục, Tổng 
cục và tương đương) được kiểm tra trong năm 

1.00             

  

Từ 30% số cơ quan, đơn vị trở lên: 1               

Từ 20% - dưới 30% số cơ quan, đơn vị: 0.5               

Dưới 20% số cơ quan, đơn vị: 0               

1.3.2 Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.50             

  

Từ 70% - 100% số vấn đề phát hiện được xử 
lý\kiến nghị xử lý thì điểm đánh giá được tính 
theo công thức 

[
(𝑇ỷ 𝑙ệ % 𝑠ố 𝑣ấ𝑛 đề đã 𝑥ử 𝑙ý ℎ𝑜ặ𝑐 𝑘𝑖ế𝑛 𝑛𝑔ℎị 𝑥ử 𝑙ý) ×1.50

100%
] 

              

Dưới 70% số văn bản đã xử lý/kiến nghị xử lý: 0               

1.4 Công tác tuyên truyền CCHC 1.75             

1.4.1 
Mức độ hoàn thành kế hoạch tuyên truyền 
CCHC 

1.00             

  

Hoàn thành 100% kế hoạch: 1               

Hoàn thành từ 80% - dưới 100% kế hoạch: 0.5               

Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0               

1.4.2 Thực hiện các hình thức tuyên truyền CCHC 0.75             

  

Tuyên truyền nội dung CCHC thông qua các 
phương tiện thông tin đại chúng: 0.25 

              

Tuyên truyền nội dung CCHC thông qua các 
hình thức khác: 0.5 

              

1.5 Sáng kiến/giải pháp mới trong cải cách hành chính 1.00             

  

Có sáng kiến hoặc giải pháp mới trong thực hiện 
nhiệm vụ cải cách hành chính của bộ trong năm:1 

             

Không có sáng kiến hoặc giải pháp mới: 0               

1.6 
Thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ giao 

2.00             

  

Hoàn thành đúng tiến độ 100% số nhiệm vụ 
được giao trong năm:2 

              

Hoàn thành 100% số nhiệm vụ được giao nhưng 
có nhiệm vụ hoàn thành muộn so với tiến độ: 1 

              

Hoàn thành dưới 100% số nhiệm vụ được giao:0               
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm 
tối đa 

Điểm đánh giá thực tế 

Chỉ 
số 

Ghi chú 

 

Tự 
đánh 
giá 

BNV 
đánh 
giá 

Điều 
tra 

XHH 

Điểm 
đạt 

được 

2 
XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THỂ 
CHẾ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
CỦA BỘ 

16.50             

2.1 
Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
(VBQPPL) trong năm theo chương trình xây 
dựng pháp luật đã được phê duyệt 

2.00             

  

Hoàn thành 100% kế hoạch: 2               

Hoàn thành từ 90% - dưới 100% kế hoạch: 1               

Hoàn thành dưới 90% kế hoạch: 0               

2.2 Theo dõi thi hành pháp luật (TDTHPL) 1.50             

2.2.1 Thực hiện các hoạt động về TDTHPL  1.00             

 

Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp 
luật:0.25 

            

 Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật: 0.25             

Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật: 
0.5 

            

2.2.2 Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật 0.50             

 

Ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị 
xử lý kết quả TDTHPL theo thẩm quyền: 0.5 

       

Không ban hành đầy đủ văn bản xử lý/kiến nghị 
xử lý kết quả TDTHPL theo thẩm quyền: 0 

              

2.3 Xử lý VBQPPL sau rà soát 1.50             

  

Từ 70% - 100% số văn bản được xử lý\kiến nghị 
xử lý thì điểm đánh giá được tính theo công thức 

[
(𝑇ỷ 𝑙ệ % 𝑠ố 𝑉𝐵 đã 𝑥ử 𝑙ý ℎ𝑜ặ𝑐 𝑘𝑖ế𝑛 𝑛𝑔ℎị 𝑥ử 𝑙ý) ×1.50

100%
] 

              

Dưới 70% số văn bản đã xử lý/kiến nghị xử lý: 0               

2.4 Kiểm tra, xử lý VBQPPL 2.00             

2.4.1 Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 0.50             

  

Từ 80% trở lên số văn bản thuộc thẩm quyền 
kiểm tra được kiểm tra: 0.5  

              

Từ 60% - dưới 80% số văn bản thuộc thẩm 
quyền kiểm tra được kiểm tra: 0.25 

             

Dưới 60% số văn bản thuộc thẩm quyền kiểm 
tra được kiểm tra: 0  

             

2.4.2 Xử lý văn bản phát hiện sai phạm qua kiểm tra 1.50             

  

Từ 70% - 100% số văn bản đã xử lý/kiến nghị 
xử lý thì điểm đánh giá được tính theo công 

thức [
(𝑇ỷ 𝑙ệ % 𝑠ố 𝑉𝐵 đã 𝑥ử 𝑙ý ℎ𝑜ặ𝑐 𝑘𝑖ế𝑛 𝑛𝑔ℎị 𝑥ử 𝑙ý) ×1.50

100%
] 

              

Dưới 70% số văn bản đã xử lý/kiến nghị xử lý: 0               

2.5 
Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp 
luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ 

1.00             

2.5.1 Mức độ hoàn thành kế hoạch thanh tra 0.50             

  

Hoàn thành 100% kế hoạch:0.5               

Hoàn thành 80% - dưới 100%: 0.25               

Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0               

2.5.2 
Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết 
luận thanh tra 

0.50             

  
Đúng quy định:0.5               

Không đúng quy định: 0               

2.6 

Trả lời kiến nghị của cá nhân, tổ chức để 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến 
thể chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý 
của bộ 

1.00       

 

100% kiến nghị của cá nhân, tổ chức đã được 
bộ trả lời: 1 

       

Dưới 100% kiến nghị của cá nhân, tổ chức đã 
được bộ trả lời: 0 
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm 
tối đa 

Điểm đánh giá thực tế 

Chỉ 
số 

Ghi chú 

 

Tự 
đánh 
giá 

BNV 
đánh 
giá 

Điều 
tra 

XHH 

Điểm 
đạt 

được 

2.7 
Tác động của cải cách đến thể chế, cơ chế, 
chính sách thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của bộ 

7.50             

2.7.1 
Vai trò của bộ đối với sự phát triển của ngành, 
lĩnh vực 

1.50           ĐTXHH 

2.7.2 
Tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống VBQPPL 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ 

1.00           ĐTXHH 

2.7.3 
Tính hợp lý của các VBQPPL thuộc phạm vi quản 
lý nhà nước của bộ 

1.00           ĐTXHH 

2.7.4 
Tính khả thi của các VBQPPL thuộc phạm vi quản 
lý nhà nước của bộ 

1.00           ĐTXHH 

2.7.5 
Tính kịp thời trong tổ chức triển khai các 
VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
bộ 

1.50           ĐTXHH 

2.7.6 
Tính kịp thời trong việc phát hiện và xử lý các bất 
cập, vướng mắc trong tổ chức thực hiện VBQPPL 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ 

1.50           ĐTXHH 

3 CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 15.50             

3.1 
Kiểm soát quy định thủ tục hành chính 
(TTHC) 

3.00             

3.1.1 
Thực hiện quy định về ban hành TTHC theo 
thẩm quyền 

1.00             

  
Không có TTHC ban hành trái thẩm quyền: 1               

Có TTHC ban hành trái thẩm quyền: 0               

3.1.2 
Mức độ hoàn thành kế hoạch rà soát, đánh giá 
thủ tục hành chính 

0.50             

  
Hoàn thành 100% kế hoạch: 0.5               

Hoàn thành dưới 100% kế hoạch: 0               

3.1.3 Xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát 1.50             

  

Từ 80% -100% số vấn đề phát hiện được xử 
lý/kiến nghị xử lý thì điểm đánh giá được tính 
theo công thức 

[
(𝑇ỷ 𝑙ệ % 𝑠ố 𝑣ấ𝑛 đề đượ𝑐 𝑥ử 𝑙ý ℎ𝑜ặ𝑐 𝑘𝑖ế𝑛 𝑛𝑔ℎị 𝑥ử 𝑙ý) ×1.50

100%
] 

              

Dưới 80% số vấn đề phát hiện được xử lý/kiến 
nghị xử lý: 0 

              

3.2 
Công bố, công khai thủ tục hành chính và kết 
quả giải quyết hồ sơ 

3.00             

3.2.1 Công bố TTHC theo quy định của Chính phủ 1.00             

  
Đầy đủ, kịp thời theo quy định: 1               

Không đầy đủ hoặc không kịp thời:0               

3.2.2 
Nhập, đăng tải TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc 
gia sau khi công bố 

1.00             

  
Đầy đủ, kịp thời theo quy định:1               

Không đầy đủ hoặc không kịp thời: 0               

3.2.3 Công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 1.00       

 

TTHC được niêm yết công khai đầy đủ, đúng 
quy định tại trụ sở các cơ quan, đơn vị thuộc bộ 
trực tiếp tiếp nhận và giải quyết: 0.25 

       

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ được 
công khai đầy đủ, đúng quy định trên Cổng 
thông tin điện tử (TTĐT) của bộ: 0.25 

       

Tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC được 
công khai đầy đủ trên Cổng TTĐT hoặc Cổng 
dịch vụ công của bộ: 0.5 

       

3.3 Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 2.50       

3.3.1 
Tỷ lệ TTHC được giải quyết đúng hạn theo quy 
định 

2.00             

  
Từ 95 % - 100% số hồ sơ TTHC trong năm được 
giải quyết đúng hạn thì điểm đánh giá được tính 
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm 
tối đa 

Điểm đánh giá thực tế 

Chỉ 
số 

Ghi chú 

 

Tự 
đánh 
giá 

BNV 
đánh 
giá 

Điều 
tra 

XHH 

Điểm 
đạt 

được 

theo công thức [
𝑇ỷ 𝑙ệ % ℎồ 𝑠ơ đú𝑛𝑔 ℎạ𝑛 ×2.00

100%
] 

Dưới 95% số hồ sơ TTHC trong năm được giải 
quyết đúng hạn: 0 

              

3.3.2 
Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để 
xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC 

0.50       

 
Đầy đủ, đúng quy định: 0.5        

Không đầy đủ hoặc không đúng quy định: 0        

3.4 
Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị 
(PAKN) của cá nhân, tổ chức đối với TTHC 
thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ 

1.00             

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 bộ 

0.25             

  
Thực hiện đúng quy định: 0.25               

Không thực hiện đúng quy định: 0               

3.4.2 
Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC 
thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ 

0.75             

  

100% số PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 
0.75 

              

Từ 90% - dưới 100% số PAKN được xử lý hoặc 
kiến nghị xử lý: 0.25 

              

Dưới 90% số PAKN được xử lý hoặc kiến nghị 
xử lý: 0 

              

3.5 
Tác động của cải cách đến chất lượng quy 
định TTHC 

6.00             

3.5.1 
Mức độ rõ ràng, dễ hiểu về các quy định hồ sơ, 
trình tự thực hiện TTHC thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của bộ 

1.50           ĐTXHH 

3.5.2 
Sự đơn giản, dễ kê khai đối với mẫu đơn, mẫu 
tờ khai trong hồ sơ TTHC thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của bộ 

1.50           ĐTXHH 

3.5.3 
Sự minh bạch, rõ trách nhiệm của các cơ quan, 
đơn vị trong quy trình giải quyết TTHC do bộ 
công bố 

1.50           ĐTXHH 

3.5.4 
Tính hợp lý về các quy định hồ sơ, trình tự thực 
hiện TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
bộ 

1.50           ĐTXHH 

4 CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH 12.50             

4.1 
Thực hiện quy định của Chính phủ về tổ 
chức bộ máy 

2.50             

4.1.1 
Sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức 
bộ máy của các đơn vị thuộc bộ 

1.00             

  
Đúng quy định: 1               

Không đúng quy định: 0               

4.1.2 
Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo 
tại các đơn vị thuộc bộ 

1.50             

  

  

Thực hiện đúng quy định về cơ cấu số lượng 
lãnh đạo cấp vụ, cục, tổng cục và tương đương: 
0.5 

              

Thực hiện đúng quy định về cơ cấu số lượng 
lãnh đạo tại các tổ chức bên trong vụ, cục, tổng 
cục và tương đương: 1 

              

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

2.50             

4.2.1 
Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành 
chính 

0.5             

  

  

Sử dụng không vượt quá số lượng biên chế 
hành chính được giao:0.5 

             

Sử dụng vượt quá số lượng biên chế hành chính 
được giao: 0 

              



PAR INDEX 2018 
 

B¸o c¸o ChØ sè CCHC 2018     227 
 

 

STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm 
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giá 
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Điều 
tra 

XHH 

Điểm 
đạt 

được 

4.2.2 
Thực hiện quy định về số lượng người làm việc 
trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ 

0.5             

  

  

Sử dụng không vượt quá số lượng người làm 
việc được giao:0.5 

              

Sử dụng vượt quá số lượng người làm việc 
được giao: 0 

              

4.2.3 Tỷ lệ giảm biên chế so với năm 2015 1.50       

 

Đạt tỷ lệ từ 10% trở lên: 1.5        

Đạt tỷ lệ dưới 10% thì điểm đánh giá được tính 

theo công thức  [
𝑇ỷ 𝑙ệ % 𝑔𝑖ả𝑚 𝑏𝑖ê𝑛 𝑐ℎế ×1.50

10%
] 

       

4.3 Thực hiện phân cấp quản lý 1.50             

4.3.1 
Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các 
nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
bộ đã phân cấp cho địa phương 

0.50             

  
Có thực hiện: 0.5               

Không thực hiện: 0               

4.3.2 
Xử lý các vấn đề về phân cấp phát hiện qua kiểm 
tra 

1.00             

  

100% số vấn đề phát hiện được xử lý/kiến nghị 
xử lý: 1 

              

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

              

4.4 
Tác động của cải cách đến tổ chức bộ máy 
hành chính 

6.00             

4.4.1 Tình hình thực hiện quy chế làm việc của bộ 1.50           ĐTXHH 

4.4.2 
Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm 
vụ giữa các đơn vị thuộc, trực thuộc bộ 

1.50           ĐTXHH 

4.4.3 
Tính hợp lý trong thông tư hướng dẫn chức 
năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan 
chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện do bộ ban hành 

1.50           ĐTXHH 

4.4.4 
Tính hợp lý trong việc phân cấp thực hiện nhiệm 
vụ quản lý nhà nước giữa bộ và địa phương 

1.50           ĐTXHH 

5 
XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

16.00             

5.1 
Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo 
vị trí việc làm 

2.00             

5.1.1 
Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của bộ bố trí 
công chức theo đúng vị trí việc làm được phê 
duyệt 

1.00             

  

100% số cơ quan, tổ chức: 1               

Từ 80% - dưới 100% số cơ quan, tổ chức: 0.5               

Từ 60% - dưới 80% số cơ quan, tổ chức: 0.25               

Dưới 60% số cơ quan, tổ chức: 0               

5.1.2 
Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc bộ bố trí viên chức 
theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt 

1.00             

  

100% số đơn vị: 1               

Từ 80% - dưới 100% số đơn vị: 0.5               

Từ 60% - dưới 80% số đơn vị: 0.25               

Dưới 60% số đơn vị: 0               

5.2 Tuyển dụng công chức, viên chức 1.00             

5.2.1 
Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại 
các cơ quan, đơn vị thuộc bộ (Vụ, Cục, Tổng cục 
và tương đương) 

0.50            

  
Đúng quy định: 0.5               

Không đúng quy định: 0               

5.2.2 
Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại 
các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ 

0.50             
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tra 

XHH 

Điểm 
đạt 

được 

  
Đúng quy định: 0.5               

Không đúng quy định: 0               

5.3 
Thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên 
chức theo thẩm quyền của bộ 

1.00             

5.3.1 Thực hiện quy định về thi nâng ngạch công chức 0.50             

  
Đúng quy định: 0.5               

Không đúng quy định: 0               

5.3.2 
Thực hiện quy định về thi, xét thăng hạng viên 
chức 

0.50             

  
Đúng quy định: 0.5               

Không đúng quy định: 0               

5.4 
Thực hiện quy định về bổ nhiệm vị trí lãnh 
đạo tại các đơn vị thuộc bộ 

2.00             

  

100% số lãnh đạo cấp vụ, cục, tổng cục và 
tương đương được bổ nhiệm đúng quy định: 1 

              

100% số lãnh đạo tại các tổ chức bên trong vụ, 
cục, tổng cục và tương đương được bổ nhiệm 
đúng quy định: 1 

              

5.5 Đánh giá, phân loại công chức, viên chức 1.50             

5.5.1 
Thực hiện trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại 
công chức, viên chức theo quy định 

0.5             

  
Đúng quy định: 0.5               

Không đúng quy định: 0               

5.5.2 
Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của 
cán bộ, công chức, viên chức 

1.00             

  

  

Trong năm không có công chức giữ các chức vụ 
lãnh đạo quản lý bị kỷ luật từ mức khiển trách 
trở lên: 0.5 

              

Trong năm không có công chức không giữ chức 
vụ lãnh đạo quản lý bị kỷ luật từ mức cảnh cáo 
trở lên: 0.5 

              

5.6 
Mức độ hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng công chức, viên chức 

1.00             

  

Hoàn thành từ 80% - 100% kế hoạch thì điểm 
đánh giá được tính theo công thức 

[
𝑇ỷ 𝑙ệ % ℎ𝑜à𝑛 𝑡ℎà𝑛ℎ ×1.00

100%
] 

              

Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0               

5.7 
Tác động của cải cách đến quản lý công 
chức, viên chức 

3.00       

5.7.1 
Tình trạng tiêu cực trong tuyển dụng, bổ nhiệm 
công chức, viên chức 

1.50      ĐTXHH 

5.7.2 
Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển 
dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức 

1.50           ĐTXHH 

5.8 
Tác động của cải cách đến chất lượng đội 
ngũ công chức của bộ 

4.50           ĐTXHH 

5.8.1 
Năng lực chuyên môn của công chức trong phối 
hợp, xử lý công việc 

1.50           ĐTXHH 

5.8.2 
Tinh thần trách nhiệm của công chức trong phối 
hợp, xử lý công việc 

1.50           ĐTXHH 

5.8.3 
Tình trạng công chức lợi dụng chức vụ, quyền 
hạn để trục lợi cá nhân 

1.50           ĐTXHH 

6 CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 13.50             

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

3.00       

6.1.1 
Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân 
sách nhà nước hàng năm 

1.00       



PAR INDEX 2018 
 

B¸o c¸o ChØ sè CCHC 2018     229 
 

 

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

Điểm đánh giá thực tế 

Chỉ 
số 

Ghi chú 

 

Tự 
đánh 
giá 

BNV 
đánh 
giá 

Điều 
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đạt 

được 

 

Đạt tỷ lệ giải ngân từ 90% trở lên so với kế hoạch 
được giao:1 

       

Đạt tỷ lệ giải ngân từ 70% - 90% so với kế hoạch 
được giao thì điểm đánh giá được tính theo công 
thức 

[
𝑇ỷ 𝑙ệ % 𝑔𝑖ả𝑖 𝑛𝑔â𝑛 𝐾𝐻 đầ𝑢 𝑡ư 𝑣ố𝑛 𝑁𝑆𝑁𝑁 ×1.00

100%
]  

       

Đạt tỷ lệ giải ngân dưới 70% so với kế hoạch 
được giao:0 

       

6.1.2 
Tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, 
kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, 
ngân sách 

1.00       

 

100% số kiến nghị được thực hiện:1         

Từ 80% - dưới 100% số kiến nghị được thực 
hiện: 0.5 

       

Dưới 80% số kiến nghị được thực hiện: 0        

6.1.3 
Thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản 
lý hành chính tại bộ 

1.00       

 

 Không có sai phạm về sử dụng kinh phí quản lý 
hành chính được phát hiện trong năm đánh giá: 
1 

       

Có sai phạm về sử dụng kinh phí quản lý hành 
chính được phát hiện trong năm đánh giá: 0 

       

6.2 Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 2.00       

6.2.1 
Ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản 
công thuộc phạm vi quản lý theo quy định của 
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

0.50       

 

Đã ban hành kịp thời: 0.5        

Đã ban hành nhưng chưa kịp thời: 0.25        

Chưa ban hành: 0        

6.2.2 
Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện 
tích chuyên dùng theo quy định tại Nghị định số 
152/2017/NĐ-CP của Chính phủ 

0.50       

 

Đã ban hành và thực hiện công khai trên Cổng 
TTĐT của bộ:0.5 

       

Đã ban hành nhưng chưa thực hiện công khai 
trên Cổng TTĐT của bộ:0.25 

       

Chưa ban hành: 0        

6.2.3 

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy 
móc, thiết bị chuyên dùng theo quy định tại 
Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ 

0.50       

 

Đã ban hành và thực hiện công khai trên Cổng 
TTĐT của bộ: 0.5 

       

Đã ban hành nhưng chưa thực hiện công khai 
trên Cổng TTĐT của bộ: 0.25 

       

Chưa ban hành: 0        

6.2.4 
Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về 
quản lý tài sản công 

0.50       

 
Có kiểm tra/đôn đốc:0.5        

Không kiểm tra/đôn đốc:0        

6.3 
Thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự 
nghiệp công lập (SNCL) thuộc bộ 

3.00       

6.3.1 
Số đơn vị SNCL tăng mức độ tự chủ kinh phí chi 
thường xuyên trong năm 

1.00       

 
Có thêm từ 02 đơn vị SNCL trở lên tăng tỷ lệ % 
tự chủ chi thường xuyên:1 

       

 
Có thêm 01 đơn vị SNCL tăng tỷ lệ % tự chủ chi 
thường xuyên hoặc tất cả đơn vị SNCL thuộc bộ 
đã tự chủ 100% chi thường xuyên:0.5 
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Không có thêm đơn vị nào nhưng chưa đạt 
100% đơn vị SNCL tự chủ chi thường xuyên:0 

       

6.3.2 
Thực hiện quy định về việc phân phối kết quả tài 
chính hoặc sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường 
xuyên trong năm tại các đơn vị SNCL 

1.00       

 

Không có sai phạm được phát hiện trong năm 
đánh giá: 1 

        

Có sai phạm được phát hiện trong năm đánh 
giá: 0 

        

6.3.3 
Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự 
nghiệp so với năm 2015 

1.00       

 

Đạt tỷ lệ từ 10% trở lên: 1        

Đạt tỷ lệ dưới 10% thì điểm đánh giá được tính 

theo công thức [
𝑇ỷ 𝑙ệ % 𝑔𝑖ả𝑚 𝑐ℎ𝑖 𝑛𝑔â𝑛 𝑠á𝑐ℎ ×1.00

10%
] 

       

6.4 
Tác động của cải cách đến quản lý tài chính 
công 

5.50             

6.4.1 
Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản 
lý, sử dụng kinh phí của bộ 

1.50           ĐTXHH 

6.4.2 
Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản 
công 

1.00       

6.4.3 
Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ 
về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 

1.50           ĐTXHH 

6.4.4 
Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ 
tại các đơn vị sự nghiệp công lập 

1.50      ĐTXHH 

7 HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH 15.50             

7.1 
Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của 
bộ 

4.00             

7.1.1 Triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử của bộ 1.00             

  

Tổ chức triển khai, duy trì và cập nhật Kiến trúc 
theo quy định: 1 

              

Không tổ chức triển khai, duy trì và cập nhật 
Kiến trúc theo quy định: 0 

              

7.1.2 
Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị 
thuộc bộ dưới dạng điện tử 

1.00             

  

Từ 90% số văn bản trở lên: 1               

Từ 60% - dưới 90% số văn bản thì điểm đánh 
giá được tính theo công thức 

[
𝑇ỷ 𝑙ệ % 𝑠ố 𝑣ă𝑛 𝑏ả𝑛 ×1.00

90%
] 

              

Dưới 60% số văn bản: 0               

7.1.3 
Tỷ lệ Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc bộ 
sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều 
hành trong xử lý công việc 

1.00             

  

100% số Thủ trưởng cơ quan, đơn vị: 1               

Từ 80% - dưới 100% số Thủ trưởng cơ quan, 
đơn vị: 0.5 

              

Dưới 80% số Thủ trưởng cơ quan, đơn vị: 0               

7.1.4 Xây dựng Cổng dịch vụ công 1.00       

 

Đã xây dựng đáp ứng đầy đủ các chức năng và 
yêu cầu kỹ thuật theo quy định:1 

       

Đã xây dựng nhưng chưa đáp ứng đầy đủ các 
chức năng và yêu cầu kỹ thuật theo quy định: 
0.5 

       

Chưa xây dựng: 0        

7.2 Cung cấp dịch vụ công trực tuyến 2.50             

7.2.1 
Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có 
phát sinh hồ sơ trong năm 

0.50       

 
Từ 60% số TTHC trở lên cung cấp trực tuyến 
mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ: 0.5 
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Điều 
tra 

XHH 

Điểm 
đạt 

được 

Dưới 60% số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 
3, 4 có phát sinh hồ sơ: 0 

       

7.2.2 
Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 
3 

1.00           
Phạm vi 
thống kê, 
đánh giá 
là các 
TTHC có 
phát sinh 
hồ sơ trực 
tuyến 
mức độ 3 

  

Từ 40% số hồ sơ TTHC trở lên: 1             

Từ 20% - dưới 40% số hồ sơ TTHC thì điểm 
đánh giá được tính theo công thức  

[
𝑇ỷ 𝑙ệ % 𝑠ố ℎồ 𝑠ơ ×1.00

40%
]  

            

Dưới 20% số hồ sơ TTHC: 0             

7.2.3 
Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 
4 

1.00           
Phạm vi 
thống kê, 
đánh giá 
là các 
TTHC có 
phát sinh 
hồ sơ trực 
tuyến 
mức độ 4 

  

Từ 30% số hồ sơ TTHC trở lên: 1             

Từ 10% - dưới 30% số hồ sơ TTHC thì điểm 
đánh giá được tính theo công thức 

[
𝑇ỷ 𝑙ệ % 𝑠ố ℎồ 𝑠ơ ×1.00

30%
] 

            

Dưới 10% số hồ sơ TTHC: 0             

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

1.50       

7.3.1 
Tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp 
nhận hoặc trả kết quả giải quyết qua dịch vụ 
BCCI 

0.50       

 

Từ 50% số TTHC trở lên có phát sinh hồ sơ: 
0.5 

       

Dưới 50% số TTHC có phát sinh hồ sơ: 0        

7.3.2 
Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ 
BCCI 

0.50       

 

Từ 15% số hồ sơ TTHC trở lên: 0.5        

Từ 10% - dưới 15% số hồ sơ: 0.25        

Dưới 10% số hồ sơ: 0        

7.3.3 
Tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC được trả qua dịch 
vụ BCCI 

0.50       

 

Từ 15% số hồ sơ TTHC trở lên: 0.5        

Từ 10% - dưới 15% số hồ sơ: 0.25        

Dưới 10% số hồ sơ: 0              

7.4 
Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 
9001) theo quy định 

2.50             

7.4.1 Công bố ISO 9001 tại cơ quan bộ 0.50             

  
Đã công bố: 0.5               

Chưa công bố: 0               

7.4.2 
Tỷ lệ cơ quan hành chính thuộc bộ (Cục, Tổng 
cục và tương đương) đã công bố ISO 9001 tại 
đơn vị 

1.00             

  

100% số cơ quan: 1               

Từ 90% - dưới 100% số cơ quan: 0.5               

Dưới 90% số cơ quan: 0               

7.4.3 
Tỷ lệ cơ quan thực hiện đúng việc duy trì, cải 
tiến ISO 9001 theo quy định 

1.00             

  

100% số cơ quan: 1               

Từ 80% - dưới 100% số cơ quan: 0.5               

Dưới 80% số cơ quan: 0               

7.5 
Tác động của cải cách đến hiện đại hóa hành 
chính 

5.00             

7.5.1 
Tính kịp thời của thông tin được cung cấp trên 
Cổng/Trang thông tin điện tử của bộ 

1.00           ĐTXHH 
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
Điểm 
tối đa 

Điểm đánh giá thực tế 

Chỉ 
số 

Ghi chú 

 

Tự 
đánh 
giá 

BNV 
đánh 
giá 

Điều 
tra 

XHH 

Điểm 
đạt 

được 

7.5.2 
Mức độ đầy đủ của thông tin được cung cấp trên 
Cổng/Trang thông tin của bộ 

1.00           ĐTXHH 

7.5.3 
Mức độ thuận tiện trong việc truy cập, khai thác 
thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử của 
bộ 

1.00           ĐTXHH 

7.5.4 
Chất lượng xử lý công việc trên môi trường 
mạng trong khối cơ quan bộ 

1.00           ĐTXHH 

7.5.5 Tính hiệu quả trong việc thực hiện quy trình ISO 1.00           ĐTXHH 

  TỔNG ĐIỂM  100.00             
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Phụ lục 4: CẤU TRÚC CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH – PAR INDEX CẤP TỈNH 

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

Điểm đánh giá thực tế 

Chỉ 
số 

Ghi chú Tự 
đánh 
giá 

BNV 
đánh 
giá 

Điều 
tra 

XHH 

Điểm 
đạt 

được 

1 CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC 9.00            

1.1  Kế hoạch CCHC 1.25             

1.1.1 Ban hành kế hoạch CCHC 0.25             

  

Đạt yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Nội 
vụ: 0.25 

             

Không đạt yêu cầu theo hướng dẫn của 
Bộ Nội vụ: 0 

             

1.1.2 Mức độ hoàn thành kế hoạch CCHC 1.00              

  

Hoàn thành từ 80% - 100% kế hoạch thì 
điểm đánh giá được tính theo công thức 

[
Tỷ lệ % hoàn thành ×1.00

100%
] 

              

Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0               

1.2 Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ  1.75             

  

  

Báo cáo định kỳ quý, 6 tháng, năm về 
CCHC: 0.5 

            

 Các báo cáo phải 
đáp ứng đầy đủ về số 
lượng, nội dung, thời 
gian theo quy định 

Báo cáo năm về kiểm tra, rà soát 
VBQPPL: 0.25 

            

Báo cáo năm về theo dõi thi hành pháp 
luật: 0.25 

            

Báo cáo năm về đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, công chức, viên chức: 0.25 

      

Báo cáo định kỳ hàng quý, năm về kết quả 
ứng dụng CNTT: 0.5 

      

1.3 Công tác kiểm tra CCHC 2.00            

  

1.3.1 
Tỷ lệ cơ quan chuyên môn (CQCM) cấp 
tỉnh và đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp 
huyện được kiểm tra trong năm 

1.00           

  

Từ 30% số cơ quan, đơn vị trở lên: 1             

Từ 20% - dưới 30% số cơ quan, đơn vị: 
0.5 

            

Dưới 20% số cơ quan, đơn vị: 0             

1.3.2 Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.00              

  

Từ 70% - 100% số vấn đề phát hiện được 
xử lý/kiến nghị xử lý thì điểm đánh giá 
được tính theo công thức 

[
(Tỷ lệ % số vấn đề đã xử lý hoặc kiến nghị xử lý) ×1.00

100%
] 

              

Dưới 70% số văn bản đã xử lý/kiến nghị 
xử lý: 0 

              

1.4 Công tác tuyên truyền CCHC 1.00              

1.4.1 
Mức độ hoàn thành kế hoạch tuyên truyền 
CCHC 

0.50              

  
Hoàn thành 100% kế hoạch: 0.5               

Hoàn thành dưới 100% kế hoạch: 0               

1.4.2 
Thực hiện các hình thức tuyên truyền 
CCHC 

0.50              

  

Tuyên truyền nội dung CCHC thông qua 
các phương tiện thông tin đại chúng: 0.25 

              

Tuyên truyền nội dung CCHC thông qua 
các hình thức khác: 0.25 

              

1.5 
Sáng kiến/giải pháp mới trong cải cách 
hành chính 

2.00           

Được tỉnh phê duyệt 
triển khai hoặc Trung 
ương cho phép thí 
điểm 

  

  

  

Có từ 3 sáng kiến/giải pháp mới trở lên: 2        

Có từ 2 sáng kiến/giải pháp mới trở lên: 
1.5 

              

Có 1 sáng kiến/giải pháp mới: 1               

Không có sáng kiến/giải pháp mới: 0               



PAR INDEX 2018 

 

234     B¸o c¸o ChØ sè CCHC 2018 

 

 

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

Điểm đánh giá thực tế 

Chỉ 
số 

Ghi chú Tự 
đánh 
giá 

BNV 
đánh 
giá 

Điều 
tra 

XHH 

Điểm 
đạt 

được 

1.6 
Thực hiện các nhiệm vụ được Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 

1.00              

  

Hoàn thành đúng tiến độ 100% số nhiệm 
vụ được giao trong năm:1 

              

Hoàn thành 100% số nhiệm vụ được giao 
nhưng có nhiệm vụ hoàn thành muộn so 
với tiến độ:0.5 

              

Hoàn thành dưới 100% số nhiệm vụ được 
giao:0 

              

2 
XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TẠI 
TỈNH 

10.00            

2.1 Theo dõi thi hành pháp luật (TDTHPL) 2.00             

2.1.1 Thực hiện các hoạt động về TDTHPL 1.00             

  

Thu thập thông tin về tình hình thi hành 
pháp luật: 0.25  

              

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật: 0.25               

Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp 
luật: 0.5 

              

2.1.2 Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật 1.00              

  

Ban hành đầy đủ văn bản xử lý/kiến nghị 
xử lý kết quả TDTHPL theo thẩm quyền:1 

             

Không ban hành đầy đủ văn bản xử lý/kiến 
nghị xử lý kết quả TDTHPL theo thẩm 
quyền:0 

             

2.2 Xử lý VBQPPL sau rà soát 1.50              

  

Từ 70% - 100% số văn bản đã được xử 
lý/kiến nghị xử lý thì điểm đánh giá được 
tính theo công thức 

[
(Tỷ lệ % VB đã xử lý hoặc kiến nghị xử lý) ×1.50

100%
] 

            

  

Dưới 70% số văn bản đã xử lý/kiến nghị 
xử lý: 0 

            

2.3 
Xử lý văn bản phát hiện sai phạm qua 
kiểm tra 

1.50              

  

Từ 70% - 100% số văn bản đã xử lý/kiến 
nghị xử lý thì điểm đánh giá được tính theo 
công thức 

[
(Tỷ lệ % số VB đã xử lý hoặc kiến nghị xử lý) ×1.50

100%
] 

            
 

Dưới 70% số văn bản đã xử lý/kiến nghị 
xử lý: 0 

            

2.4 
Tác động của cải cách đến chất lượng 
VBQPPL do tỉnh ban hành 

5.00              

2.4.1 
Tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống 
VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của tỉnh 

1.00            ĐTXHH 

2.4.2 
Tính hợp lý của các VBQPPL thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước của tỉnh 

1.00            ĐTXHH 

2.4.3 
Tính khả thi của các VBQPPL thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước của tỉnh 

1.50            ĐTXHH 

2.4.4 

Tính kịp thời trong việc phát hiện và xử lý 
các bất cập, vướng mắc trong tổ chức 
thực hiện VBQPPL thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của tỉnh 

1.50            ĐTXHH 

3 CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 13.00              

3.1 
Kiểm soát quy định thủ tục hành chính 
(TTHC) 

1.00              

3.1.1 
Thực hiện quy định về ban hành TTHC 
theo thẩm quyền 

0.50              

  

Không có TTHC ban hành trái thẩm 
quyền: 0.5 

              

Có TTHC ban hành trái thẩm quyền: 0               

3.1.2 
Xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát 
TTHC 

0.50              
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
 Điểm 
tối đa  

Điểm đánh giá thực tế 

Chỉ 
số 

Ghi chú Tự 
đánh 
giá 

BNV 
đánh 
giá 

Điều 
tra 

XHH 

Điểm 
đạt 

được 

  

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

              

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

              

3.2 
Công bố, công khai thủ tục hành chính 
và kết quả giải quyết hồ sơ 

3.00             

3.2.1 
Công bố TTHC và danh mục TTHC thuộc 
thẩm quyền giải quyết của các cấp chính 
quyền trên địa bàn tỉnh 

0.25             

  
Đúng quy định: 0.25              

Không đúng quy định: 0              

3.2.2 
Nhập, đăng tải công khai TTHC vào Cơ 
sở dữ liệu quốc gia sau khi công bố 

0.25             

  
Đúng quy định: 0.25              

Không đúng quy định: 0              

3.2.3 
Tỷ lệ CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp huyện, 
cấp xã công khai TTHC đầy đủ, đúng quy 
định tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC 

1.00              

  

100% số cơ quan, đơn vị: 1              

Từ 85% - dưới 100% số cơ quan, đơn vị: 
0.5 

             

Từ 70% - dưới 85% số cơ quan, đơn vị: 
0.25 

             

Dưới 70% số cơ quan, đơn vị: 0              

3.2.4 
Công khai TTHC trên Cổng thông tin điện 
tử (TTĐT) của tỉnh và Trang TTĐT của 
các cơ quan, đơn vị 

0.75             

  

  

100% số TTHC được công khai đầy đủ 
trên Cổng TTĐT của tỉnh: 0.25 

              

100% số CQCM cấp tỉnh công khai đầy đủ 
TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên 
Trang TTĐT của đơn vị mình: 0.25 

              

100% số ĐVHC cấp huyện công khai đầy 
đủ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên 
Trang TTĐT của đơn vị mình: 0.25 

             

3.2.5 
Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ 
sơ TTHC trên Cổng TTĐT hoặc Cổng dịch 
vụ công của tỉnh 

0.75      
Đầy đủ, thường 
xuyên, liên tục 

 

100% CQCM cấp tỉnh đã công khai tiến 
độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC: 0.25 

       

100% UBND cấp huyện đã công khai tiến 
độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC: 0.25 

       

100% UBND cấp xã đã công khai tiến độ, 
kết quả giải quyết hồ sơ TTHC: 0.25 

       

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

3.50             

3.3.1 
Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả 
kết quả tại Bộ phận Một cửa 

1.50            

Trừ thủ tục hành 
chính thuộc các 
trường hợp quy định 
tại khoản 5 Điều 14 
Nghị định số 
61/2018/NĐ-CP. 

 

Đạt tỷ lệ 100% số TTHC thuộc thẩm 
quyền giải quyết của cấp tỉnh: 0.5 

       

Đạt tỷ lệ 100% số TTHC thuộc thẩm 
quyền giải quyết của UBND cấp huyện: 
0.5 

       

Đạt tỷ lệ 100% số TTHC thuộc thẩm 
quyền giải quyết của UBND cấp xã: 0.5 

      
Không tính các xã 
thuộc huyện đảo 

3.3.2 
Số TTHC hoặc nhóm TTHC được giải 
quyết theo hình thức liên thông cùng cấp 

1.00              

  
Từ 50 TTHC hoặc nhóm TTHC trở lên: 1               

Từ 40 - 49 TTHC hoặc nhóm TTHC: 0.5               
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
 Điểm 
tối đa  

Điểm đánh giá thực tế 

Chỉ 
số 

Ghi chú Tự 
đánh 
giá 

BNV 
đánh 
giá 

Điều 
tra 

XHH 

Điểm 
đạt 

được 

Từ 30- 39 TTHC hoặc nhóm TTHC: 0.25               

Dưới 30 TTHC hoặc nhóm TTHC: 0               

3.3.3 
Số TTHC hoặc nhóm TTHC được giải 
quyết theo hình thức liên thông giữa các 
cấp chính quyền 

1.00              

  

Từ 30 TTHC hoặc nhóm TTHC trở lên: 1               

Từ 20 - 29 TTHC hoặc nhóm TTHC: 0.5               

Từ 10- 19 TTHC hoặc nhóm TTHC:0.25               

Dưới 10 TTHC hoặc nhóm TTHC: 0               

3.4  Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 4.50              

3.4.1 
Tỷ lệ hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh tiếp 
nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 

1.50              

 

Từ 95 % - 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 ×1.50

100%
] 

              

Dưới 95% số hồ sơ TTHC trong năm được 
giải quyết đúng hạn: 0 

              

3.4.2 
Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp huyện 
tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng 
hạn 

1.50              

  

Từ 95 % - 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 ×1.50

100%
] 

              

Dưới 95% số hồ sơ TTHC trong năm được 
giải quyết đúng hạn: 0 

              

3.4.3 
Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp 
nhận trong năm được giải quyết đúng hạn 

1.00              

  

Từ 95 % - 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 ×1.00

100%
] 

              

Dưới 95% số hồ sơ TTHC trong năm được 
giải quyết đúng hạn: 0 

              

3.4.4 
Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức 
khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ 
sơ TTHC 

0.50       

 
Đầy đủ, đúng quy định: 0.5        

Không đầy đủ hoặc không đúng quy định: 0        

3.5 

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị 
(PAKN) của cá nhân, tổ chức đối với 
TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 
tỉnh 

1.00             

3.5.1 
Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận PAKN 
của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc 
thẩm quyền giải quyết của tỉnh 

0.25              

  
Thực hiện đúng quy định: 0.25               

Không thực hiện đúng quy định: 0               

3.5.2 
Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với 
TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 

0.75             

  

100% số PAKN được xử lý hoặc kiến nghị 
xử lý: 0.75 

              

Từ 90% - dưới 100% số PAKN được xử lý 
hoặc kiến nghị xử lý: 0.25 

              

Dưới 90% số PAKN được xử lý hoặc kiến 
nghị xử lý: 0 

              

4 
CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH 
CHÍNH 

12.00             

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

3.50              
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
 Điểm 
tối đa  

Điểm đánh giá thực tế 

Chỉ 
số 

Ghi chú Tự 
đánh 
giá 

BNV 
đánh 
giá 

Điều 
tra 

XHH 

Điểm 
đạt 

được 

4.1.1 
Sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn chức 
năng, nhiệm vụ của các CQCM cấp tỉnh, 
các phòng chuyên môn cấp huyện 

1.00             

  

  

Đúng quy định: 1               

Không đúng quy định: 0               

4.1.2 
Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng 
lãnh đạo tại các cơ quan hành chính 

1.50              

  

  

  

Thực hiện đúng quy định về cơ cấu số 
lượng lãnh đạo cấp sở và tương đương: 
0.5 

              

Thực hiện đúng quy định về cơ cấu số 
lượng lãnh đạo cấp phòng thuộc sở và 
tương đương: 0.5 

              

Thực hiện đúng quy định về cơ cấu số 
lượng lãnh đạo cấp phòng thuộc UBND 
cấp huyện: 0.5 

              

4.1.3 
Tỷ lệ giảm số lượng đơn vị sự nghiệp 
công lập so với năm 2015 

1.00       

 

Đạt tỷ lệ từ 10% trở lên: 1        

Đạt tỷ lệ dưới 10% thì điểm đánh giá được 

tính theo công thức [
Tỷ lệ % giảm ĐVSN ×1.00

10%
] 

       

4.2 
Thực hiện các quy định về quản lý biên 
chế 

2.50             

4.2.1 
Thực hiện quy định về sử dụng biên chế 
hành chính 

0.50              

  

Sử dụng không vượt quá số lượng biên 
chế hành chính được giao:0.5 

              

Sử dụng vượt quá số lượng biên chế hành 
chính được giao: 0 

              

4.2.2 

Thực hiện quy định về số lượng người 
làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà 
nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập 
của tỉnh 

0.50             

  

  

Sử dụng không vượt quá số lượng người 
làm việc được giao:0.5 

              

Sử dụng vượt quá số lượng người làm 
việc được giao:0 

              

4.2.3 Tỷ lệ giảm biên chế so với năm 2015 1.50       

 

Đạt tỷ lệ từ 10% trở lên: 1.5        

Đạt tỷ lệ dưới 10% thì điểm đánh giá được 

tính theo công thức  [
𝑇ỷ 𝑙ệ % 𝑔𝑖ả𝑚 𝑏𝑖ê𝑛 𝑐ℎế ×1.50

10%
] 

       

4.3 Thực hiện phân cấp quản lý 1.50              

4.3.1 
Thực hiện các quy định về phân cấp quản lý 
do Chính phủ và các bộ, ngành ban hành 

0.25              

  
Thực hiện đầy đủ các quy định: 0.25               

Không thực hiện đầy đủ các quy định: 0               

4.3.2 
Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ đối 
với các nhiệm vụ quản lý nhà nước đã 
phân cấp cho cấp huyện, cấp xã 

0.25              

  
Có thực hiện: 0.25               

Không thực hiện: 0               

4.3.3 
Xử lý các vấn đề về phân cấp phát hiện 
qua kiểm tra 

1.00              

  

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

              

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

              

 4.4 
Tác động của cải cách đến tổ chức bộ 
máy hành chính 

4.50              

4.4.1 
Tình hình thực hiện quy chế làm việc của 
UBND tỉnh 

1.50            ĐTXHH 

4.4.2 Tính hợp lý trong việc sắp xếp, kiện toàn 1.50           ĐTXHH 
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
 Điểm 
tối đa  

Điểm đánh giá thực tế 

Chỉ 
số 

Ghi chú Tự 
đánh 
giá 

BNV 
đánh 
giá 

Điều 
tra 

XHH 

Điểm 
đạt 

được 

tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị 
thuộc thẩm quyền của tỉnh 

4.4.3 
Tính hợp lý trong việc phân cấp thực hiện 
nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa tỉnh và 
huyện 

1.50           ĐTXHH 

5 
XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT 
LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG 
CHỨC, VIÊN CHỨC 

13.50             

5.1 
Thực hiện cơ cấu công chức, viên 
chức theo vị trí việc làm 

2.00              

5.1.1 
Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh 
bố trí công chức theo đúng vị trí việc làm 
được phê duyệt 

1.00              

  

100% số cơ quan, tổ chức: 1               

Từ 80% - dưới 100% số cơ quan, tổ chức: 
0.5 

              

Từ 60% - dưới 80% số cơ quan, tổ chức: 
0.25 

              

Dưới 60% số cơ quan, tổ chức: 0               

5.1.2 
Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí 
viên chức theo đúng vị trí việc làm được 
phê duyệt 

1.00             

  

100% số đơn vị:1               

Từ 80% - dưới 100% số đơn vị: 0.5               

Từ 60% - dưới 80% số đơn vị: 0.25               

Dưới 60% số đơn vị: 0               

5.2 Tuyển dụng công chức, viên chức 1.00              

5.2.1 
Thực hiện quy định về tuyển dụng công 
chức tại CQCM cấp tỉnh, ĐVHC cấp 
huyện, cấp xã 

0.50              

  
Đúng quy định: 0.5               

Không đúng quy định: 0               

5.2.2 
Thực hiện quy định về tuyển dụng viên 
chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc tỉnh 

0.50              

  
Đúng quy định: 0.5               

Không đúng quy định: 0               

5.3 
Thi nâng ngạch công chức, thăng hạng 
viên chức theo thẩm quyền của tỉnh 

1.00       

5.3.1 
Thực hiện quy định về thi nâng ngạch 
công chức 

0.5       

 
Đúng quy định: 0.5        

Không đúng quy định: 0        

5.3.2 
Thực hiện quy định về thi, xét thăng hạng 
viên chức 

0.5       

 
Đúng quy định: 0.5        

Không đúng quy định: 0        

5.4 
Thực hiện quy định về bổ nhiệm vị trí 
lãnh đạo tại các cơ quan hành chính  

0.75             

  

  

  

100% số lãnh đạo cấp sở và tương đương 
được bổ nhiệm đúng quy định: 0.25 

              

100% số lãnh đạo cấp phòng thuộc sở và 
tương đương được bổ nhiệm đúng quy 
định: 0.25 

              

100% số lãnh đạo cấp phòng thuộc UBND cấp 
huyện được bổ nhiệm đúng quy định: 0.25 

              

5.5 
Đánh giá, phân loại công chức, viên 
chức 

0.75              

5.5.1 
Thực hiện trình tự, thủ tục đánh giá, phân 
loại công chức, viên chức theo quy định 

0.25              

  
Đúng quy định: 0.25        

Không đúng quy định: 0               
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
 Điểm 
tối đa  

Điểm đánh giá thực tế 

Chỉ 
số 

Ghi chú Tự 
đánh 
giá 

BNV 
đánh 
giá 

Điều 
tra 

XHH 

Điểm 
đạt 

được 

5.5.2 
Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính 
của cán bộ, công chức, viên chức 

0.50             

  

  

Trong năm không có cán bộ, công chức 
làm việc tại cơ quan nhà nước cấp tỉnh, 
cấp huyện bị kỷ luật từ mức khiển trách trở 
lên: 0.25 

             

Trong năm không có cán bộ, công chức 
cấp xã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên: 
0.25 

              

5.6 
Mức độ hoàn thành kế hoạch đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 
chức 

1.00             

  

Hoàn thành từ 80% - 100% kế hoạch thì 
điểm đánh giá được tính theo công thức 

[
Tỷ lệ % hoàn thành ×1.00

100%
]  

              

Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0               

5.7 Cán bộ, công chức cấp xã 1.00              

5.7.1 Tỷ lệ đạt chuẩn của công chức cấp xã 0.50              

  

100% số công chức cấp xã đạt chuẩn: 0.5               

Từ 80% - dưới 100% số công chức cấp xã 
đạt chuẩn: 0.25 

              

Dưới 80% số công chức cấp xã đạt chuẩn: 
0 

              

5.7.2 Tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ cấp xã 0.50              

  

100% số cán bộ cấp xã đạt chuẩn: 0.5              

Từ 80% - dưới 100% số cán bộ cấp xã đạt 
chuẩn: 0.25 

             

Dưới 80% số cán bộ cấp xã đạt chuẩn: 0              

5.8 
Tác động của cải cách đến quản lý cán 
bộ, công chức 

2.00       

5.8.1 
Tình trạng tiêu cực trong tuyển dụng, bổ 
nhiệm công chức, viên chức 

1.00      ĐTXHH 

5.8.2 
Tính công khai, minh bạch trong công tác 
tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên 
chức 

1.00      ĐTXHH 

5.9 
Tác động của cải cách đến chất lượng 
đội ngũ công chức, viên chức 

4.00              

5.9.1 
Năng lực chuyên môn của công chức 
trong phối hợp, xử lý công việc 

1.00            ĐTXHH 

5.9.2 
Tinh thần trách nhiệm của công chức 
trong phối hợp, xử lý công việc 

1.00            ĐTXHH 

5.9.3 
Tình trạng công chức lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối 
hợp, xử lý công việc 

1.00            ĐTXHH 

5.9.4 
Tính hiệu quả trong việc thực thi chính 
sách thu hút người có tài năng vào bộ máy 
hành chính 

1.00            ĐTXHH 

6 CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 12.50             

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

3.00       

6.1.1 
Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn 
ngân sách nhà nước hàng năm 

1.00       

 

Đạt tỷ lệ giải ngân từ 90% trở lên so với kế 
hoạch được giao:1 

       

Đạt tỷ lệ giải ngân từ 60% - 90% so với kế 
hoạch được giao thì điểm đánh giá được 
tính theo công thức 

[
Tỷ lệ % giải ngân KH đầu tư vốn NSNN ×1.00

100%
]  

       

Đạt tỷ lệ giải ngân dưới 60% so với kế 
hoạch được giao:0 

       

6.1.2 
Tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh 
tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài 

1.00       
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
 Điểm 
tối đa  

Điểm đánh giá thực tế 

Chỉ 
số 

Ghi chú Tự 
đánh 
giá 

BNV 
đánh 
giá 

Điều 
tra 

XHH 

Điểm 
đạt 

được 

chính, ngân sách 

 

100% số kiến nghị được thực hiện:1         

Từ 80% - dưới 100% số kiến nghị được 
thực hiện: 0.5 

       

Dưới 80% số kiến nghị được thực hiện: 0        

6.1.3 
Thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh 
phí quản lý hành chính tại cơ quan hành 
chính các cấp ở địa phương 

1.00       

 

 Không có sai phạm về sử dụng kinh phí 
quản lý hành chính được phát hiện trong 
năm đánh giá: 1 

       

Có sai phạm về sử dụng kinh phí quản lý 
hành chính được phát hiện trong năm 
đánh giá: 0 

       

6.2 Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 2.00       

6.2.1 
Ban hành quy định về phân cấp quản lý tài 
sản công theo quy định của Luật Quản lý, 
sử dụng tài sản công 

0.50       

 

Đã ban hành kịp thời:0.5        

Đã ban hành nhưng chưa kịp thời: 0.25        

Chưa ban hành: 0              

6.2.2 
Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng 
diện tích chuyên dùng theo quy định tại 
Nghị định số 152/2017/NĐ-CP 

0.50       

 

Đã ban hành và thực hiện công khai trên 
Cổng TTĐT của tỉnh:0.5 

       

Đã ban hành nhưng chưa thực hiện công 
khai trên Cổng TTĐT của tỉnh:0.25 

       

Chưa ban hành: 0        

6.2.3 
Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng 
máy móc, thiết bị chuyên dùng theo quy 
định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg 

0.50       

 

Đã ban hành và thực hiện công khai trên 
Cổng TTĐT của tỉnh: 0.5 

       

Đã ban hành nhưng chưa thực hiện công 
khai trên Cổng TTĐT của tỉnh: 0.25 

       

Chưa ban hành: 0        

6.2.4 
Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy 
định về quản lý tài sản công 

0.50       

 
Có kiểm tra/đôn đốc:0.5        

Không kiểm tra/đôn đốc:0        

6.3 
Thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị 
sự nghiệp công lập (SNCL) 

3.50             

6.3.1 
Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường 
xuyên 

1.00           Chỉ tính đơn vị được 
giao mới, không tính 
giao lại 

  

  
  

Có thêm từ 02 đơn vị trở lên: 1       

Có thêm 01 đơn vị: 0.5             

Không có thêm: 0       

6.3.2 
Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên 

0.50      
Chỉ tính đơn vị được 
giao mới, không tính 
giao lại.   

Có thêm từ 02 đơn vị trở lên: 0.5       

Có thêm 01 đơn vị: 0.25       

Không có thêm: 0       

6.3.3 

Thực hiện quy định về việc phân phối kết 
quả tài chính hoặc sử dụng kinh phí tiết 
kiệm chi thường xuyên trong năm tại các 
đơn vị SNCL 

1.00             

 

Không có sai phạm được phát hiện trong 
năm đánh giá: 1 

              

Có sai phạm được phát hiện trong năm 
đánh giá: 0 

              

6.3.4 Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn 1.00       
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
 Điểm 
tối đa  

Điểm đánh giá thực tế 

Chỉ 
số 

Ghi chú Tự 
đánh 
giá 

BNV 
đánh 
giá 

Điều 
tra 

XHH 

Điểm 
đạt 

được 

vị sự nghiệp so với năm 2015 

 

Đạt tỷ lệ từ 10% trở lên: 1        

Đạt tỷ lệ dưới 10% thì điểm đánh giá được 
tính theo công thức 

[
Tỷ lệ % giảm chi ngân sách ×1.00

10%
] 

       

6.4 
Tác động của cải cách đến quản lý tài 
chính công 

4.00              

6.4.1 
Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong 
quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, 
đơn vị 

1.00            ĐTXHH 

6.4.2 
Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng 
tài sản công 

1.00      ĐTXHH 

6.4.3 
Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế 
tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành 
chính 

1.00            ĐTXHH 

6.4.4 
Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế 
tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập 

1.00            ĐTXHH 

7 HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH 13.50             

7.1 
Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) 
của tỉnh 

4.50              

7.1.1 
Triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử 
của tỉnh 

0.50              

  

Tổ chức triển khai, duy trì và cập nhật Kiến 
trúc theo quy định: 0.5 

              

Không tổ chức triển khai, duy trì và cập 
nhật Kiến trúc theo quy định: 0 

              

7.1.2 
Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan 
hành chính nhà nước dưới dạng điện tử 

1.00              

  

Từ 90% số văn bản trở lên: 1               

Từ 60% - dưới 90% số văn bản thì điểm 
đánh giá được tính theo công thức 

[
Tỷ lệ % số văn bản ×1.00

90%
] 

              

Dưới 60% số văn bản: 0               

7.1.3 
Thực hiện kết nối, liên thông các phần mềm 
quản lý văn bản (từ cấp tỉnh đến cấp xã) 

1.00             

  

Đã kết nối liên thông từ cấp tỉnh đến 100% 
đơn vị cấp xã:1 

              

Đã kết nối liên thông từ cấp tỉnh đến dưới 
100% đơn vị cấp xã:0.5 

       

Đã kết nối liên thông từ cấp tỉnh đến 100% 
đơn vị cấp huyện: 0.25 

              

Chưa thực hiện kết nối liên thông đến 
100% đơn vị cấp huyện: 0 

              

7.1.4 
Vận hành Hệ thống thông tin một cửa điện 
tử 

1.00             

  

Đã kết nối liên thông tới 100% sở, ngành, 
huyện, xã: 1 

              

Đã kết nối liên thông tới 100% sở, ngành, 
huyện: 0.5 

              

Chưa kết nối liên thông: 0               

7.1.5 Xây dựng Cổng dịch vụ công 1.00       

 

Đã xây dựng đáp ứng đầy đủ các chức 
năng và yêu cầu kỹ thuật theo quy định:1 

       

Đã xây dựng nhưng chưa đáp ứng đầy đủ 
các chức năng và yêu cầu kỹ thuật theo 
quy định: 0.5 

       

Chưa xây dựng: 0        

7.2 Cung cấp dịch vụ công trực tuyến 2.25              

7.2.1 
Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 
3, 4 có phát sinh hồ sơ trong năm 

0.25       

 
Từ 60% số TTHC trở lên cung cấp trực 
tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ: 0.25 
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
 Điểm 
tối đa  

Điểm đánh giá thực tế 

Chỉ 
số 

Ghi chú Tự 
đánh 
giá 

BNV 
đánh 
giá 

Điều 
tra 

XHH 

Điểm 
đạt 

được 

Dưới 60% số TTHC cung cấp trực tuyến 
mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ: 0 

       

7.2.2 
Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến 
mức độ 3 

1.00           
Phạm vi thống kê, 
đánh giá là các TTHC 
có phát sinh hồ sơ 
trực tuyến mức độ 3 

  

Từ 40% số hồ sơ TTHC trở lên: 1             

Từ 20% - dưới 40% số hồ sơ TTHC thì 
điểm đánh giá được tính theo công thức  

[
Tỷ lệ % số hồ sơ ×1.00

40%
] 

            

Dưới 20% số hồ sơ TTHC: 0             

7.2.3 
Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến 
mức độ 4 

1.00           
Phạm vi thống kê, 
đánh giá là các TTHC 
có phát sinh hồ sơ 
trực tuyến mức độ 4 

  

Từ 30% số hồ sơ TTHC trở lên: 1             

Từ 10% - dưới 30% số hồ sơ TTHC thì 
điểm đánh giá được tính theo công thức 

[
Tỷ lệ % số hồ sơ ×1.00

30%
] 

            

Dưới 10% số hồ sơ TTHC: 0             

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

1.25           
 

7.3.1 
Tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ 
sơ tiếp nhận/trả kết quả giải quyết qua 
dịch vụ BCCI 

0.25      

Chỉ thống kê tỷ lệ 
trong tổng số TTHC 
đã triển khai sử dụng 
dịch vụ bưu chính 
công ích.  

 

Từ 50% số TTHC trở lên có phát sinh hồ 
sơ: 0.25 

       

Dưới 50% số TTHC có phát sinh hồ sơ: 0        

7.3.2 
Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch 
vụ BCCI 

0.50      
Chỉ thống kê tỷ lệ 
trong tổng số TTHC 
có phát sinh hồ sơ 
được tiếp nhận qua 
dịch vụ bưu chính 
công ích 

 

Từ 15% số hồ sơ TTHC trở lên: 0.5       

Từ 10% - dưới 15% số hồ sơ: 0.25       

Dưới 10% số hồ sơ: 0       

7.3.3 
Tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC được trả 
qua dịch vụ BCCI 

0.50      
Chỉ thống kê tỷ lệ 
trong tổng số TTHC 
có phát sinh hồ sơ 
được trả kết quả giải 
quyết qua dịch vụ bưu 
chính công ích 

 

Từ 15% số hồ sơ TTHC trở lên: 0.5       

Từ 10% - dưới 15% số hồ sơ: 0.25       

Dưới 10% số hồ sơ: 0       

7.4 
Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 
(ISO 9001) theo quy định 

1.50             

7.4.1 
Tỷ lệ CQCM cấp tỉnh, ĐVHC cấp huyện 
công bố ISO 9001 theo quy định 

0.50             

  
100% số cơ quan, đơn vị: 0.5               

Dưới 100% số cơ quan, đơn vị: 0               

7.4.2 
Tỷ lệ đơn vị hành chính cấp xã công bố 
ISO 9001 theo quy định 

0.50            

  

Từ 60% số đơn vị trở lên: 0.5               

Từ 40% - dưới 60% số đơn vị: 0.25               

Dưới 40% số đơn vị: 0               

7.4.3 
Tỷ lệ CQCM cấp tỉnh, ĐVHC cấp huyện 
thực hiện đúng việc duy trì, cải tiến ISO 
9001 theo quy định 

0.50             

  
100% số cơ quan, đơn vị: 0.5               

Dưới 100% số cơ quan, đơn vị: 0               

7.5 
Tác động của cải cách đến hiện đại hóa 
hành chính 

4.00              

7.5.1 
Tính kịp thời của thông tin được cung cấp 
trên Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh 

1.00            ĐTXHH 

7.5.2 
Mức độ đầy đủ của thông tin được cung 
cấp trên Cổng/Trang thông tin của tỉnh 

1.00            ĐTXHH 

7.5.3 Mức độ thuận tiện trong việc truy cập, khai 1.00            ĐTXHH 
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 
 Điểm 
tối đa  

Điểm đánh giá thực tế 

Chỉ 
số 

Ghi chú Tự 
đánh 
giá 

BNV 
đánh 
giá 

Điều 
tra 

XHH 

Điểm 
đạt 

được 

thác thông tin trên Cổng/Trang thông tin 
điện tử của tỉnh 

7.5.4 
Tính hiệu quả trong việc thực hiện quy 
trình ISO 

1.00            ĐTXHH 

8 
TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI 
DÂN, TỔ CHỨC VÀ CÁC CHỈ TIÊU 
PHÁT TRIỂN KT-XH CỦA TỈNH 

16.50             

8.1 Kết quả Chỉ số hài lòng (SIPAS) 12.00            ĐTXHH 

8.1.1 Chỉ số hài lòng về tiếp cận dịch vụ 2.00       

 
 Điểm đánh giá được tính theo công thức 

[
Chỉ số hài lòng về TCDV ×2.00

100%
] 

       

8.1.2 
Chỉ số hài lòng về tổ chức giải quyết 
TTHC 

       

 
 Điểm đánh giá được tính theo công thức 

[
Chỉ số hài lòng về tổ chức giải quyết TTHC ×3.00

100%
] 

3.00       

8.1.3 
Chỉ số hài lòng về công chức giải quyết 
TTHC 

3.00       

 
 Điểm đánh giá được tính theo công thức 

[
Chỉ số hài lòng về công chức×3.00

100%
] 

       

8.1.4 Chỉ số hài lòng về kết quả giải quyết TTHC 2.00       

 
 Điểm đánh giá được tính theo công thức 

[
Chỉ số hài lòng về KQ giải quyết TTHC×2.00

100%
] 

       

8.1.5 
Chỉ số hài lòng về việc tiếp nhận, xử lý 
phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC 

2.00       

 
 Điểm đánh giá được tính theo công thức 

[
Chỉ số hài lòng về tiếp nhận,xử lý PAKN ×2.00

100%
] 

       

8.2 Mức độ thu hút đầu tư của tỉnh 1.00              

  

Cao hơn so với năm trước liền kề:1               

Bằng so với năm trước liền kề: 0.5               

Thấp hơn so với năm trước liền kề: 0               

8.2 
Mức độ phát triển doanh nghiệp của 
tỉnh 

2.00       

8.2.1 
Tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trong 
năm 

1.00             

  

Tăng từ 30% trở lên so với năm trước liền 
kề: 1 

              

Tăng từ 10% - dưới 30% so với năm trước 
liền kề thì điểm đánh giá được tính theo 

công thức [
Tỷ lệ % tăng DN thành lập mới ×1.00

30%
] 

              

Tăng dưới 10% so với năm trước liền kề: 
0 

              

8.2.2 
Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của 
khu vực doanh nghiệp 

1.00       

 
Tăng so với năm trước liền kề: 1        

Không tăng so với năm trước liền kề: 0        

8.3 
Thực hiện thu ngân sách hàng năm 
của tỉnh theo Kế hoạch được Chính 
phủ giao 

1.50       

 

Vượt chỉ tiêu từ 5% trở lên: 1.5        

Vượt chỉ tiêu từ 2% - dưới 5%: 1        

Đạt hoặc vượt chỉ tiêu dưới 2%: 0.5        

Không hoàn thành chỉ tiêu được giao: 0        

  TỔNG ĐIỂM  100.00            
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BỘ NỘI VỤ 

 
 

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN LÃNH ĐẠO CẤP VỤ 

ĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP BỘ 

  Để theo dõi, đánh giá thực trạng công tác cải cách hành chính của Bộ nơi Ông/Bà 

đang công tác, Bộ Nội vụ kính đề nghị Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình theo nội 

dung các câu hỏi dưới đây. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà Ông/Bà cung cấp 

hoàn toàn được giữ bí mật.  
 Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà! 

Bộ/cơ quan ngang bộ: …………………..……………………..…. 

Vụ/Cục/Tổng cục:………………………….……………………………………….. 

 THÔNG TIN CHUNG: 

 Giới tính:   1. Nam                      2. Nữ              Tuổi:.............. 

Trình độ chuyên môn: 

 Trung cấp, cao đẳng          Đại học        Sau đại học  

Câu hỏi 1. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về việc thực hiện quy chế làm 

việc của Bộ? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một số  tồn tại hạn chế cơ bản 

trong thực hiện quy chế làm việc của Bộ:……………………....................................... 

……………………………………………………………………………………. 

Câu hỏi 2. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý trong phân định 

chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một số tồn tại hạn chế trong 

phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị:………………................................... 

……………………………………………………………………………………. 

Câu hỏi 3. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tình trạng tiêu cực (chạy 

chức, chạy quyền, nâng đỡ người thân, người nhà…) trong tuyển dụng, bổ nhiệm công 

chức, viên chức của Bộ trong năm vừa qua?  

(Khoanh tròn vào một trong các ô đánh số dưới đây)  

Không có Có rất ít Có một số Có nhiều Có rất nhiều 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 4. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính công khai, minh bạch 

trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức của Bộ trên các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Về việc tuyển dụng công chức, viên chức của Bộ? 

1 2 3 4 5 

- Về việc bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý của Bộ? 

1 2 3 4 5 

- Về việc thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức của Bộ? 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 5. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về năng lực chuyên môn của 

công chức của Bộ trong phối hợp, xử lý công việc? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Mẫu: 01CB/2018 

Mã Bộ:  
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Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một số tồn tại, hạn chế về 

năng lực chuyên môn của công chức của Bộ: 

…………………………………………………………………………………….......................

....................................................................................................................................................... 

Câu hỏi 6. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tinh thần trách nhiệm của 

công chức của Bộ trong phối hợp, xử lý công việc? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 7. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tình trạng công chức của 

Bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân?  

(Khoanh tròn vào một trong các ô đánh số dưới đây) 

Không có Có rất ít Có một số Có nhiều Có rất nhiều 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 8. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về việc thực hiện tiết kiệm, 

chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của Bộ? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 9. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả của việc quản 

lý, sử dụng tài sản công của Bộ? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 10. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả của việc 

thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính của Bộ? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 11. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả của việc 

thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 12. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính kịp thời của thông tin 

được cung cấp trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Bộ? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 13. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ đầy đủ của thông 

tin được cung cấp trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Bộ? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 14. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ thuận tiện trong 

việc truy cập, khai thác thông tin trên Cổng/Trang thông tin của Bộ? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 15. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ trao đổi văn bản 

điện tử trong giải quyết công việc của khối cơ quan Bộ? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 16. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ thực hiện phân 

công  nhiệm vụ và xử lý công việc trên môi trường mạng của khối cơ quan Bộ? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 
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Câu hỏi 17. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ thực hiện việc lấy 

ý kiến góp ý, chia sẻ thông tin giữa các đơn vị trên môi trường mạng của khối cơ quan Bộ? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 18. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ  tuân thủ quy trình 

giải quyết công việc theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO đã được áp dụng tại Bộ? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 19. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ khoa học,  hợp lý, 

khoa học trong tổ chức giải quyết công việc theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO đã được 

áp dụng tại Bộ? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 20. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ kiểm soát quá 

trình giải quyết công việc của công chức khi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO tại 

Bộ? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ! 
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BỘ NỘI VỤ 

 
 

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN LÃNH ĐẠO CẤP SỞ 

ĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH BỘ CHỦ QUẢN 

 Để theo dõi, đánh giá thực trạng công tác cải cách hành chính của Bộ chủ quản, Bộ 

Nội vụ kính đề nghị Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình theo nội dung các câu hỏi dưới 

đây. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà Ông/Bà cung cấp hoàn toàn được giữ bí 

mật. 

 Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà. 

Tỉnh/thành phố: ………………………………………… 

Sở:………………………………………………………... 

THÔNG TIN CHUNG: 

 Giới tính:   1. Nam                2. Nữ      Tuổi:........... 

Trình độ chuyên môn: 

 Trung cấp, cao đẳng              Đại học             Sau đại học 

Câu hỏi 1.Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về công tác xây dựng, tổ chức 

thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực của Bộ chủ quản? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng cho một số ví dụ về những tồn tại, 

hạn chế: 

…………………………………………………………………………………….......................

........... 

Câu hỏi 2.Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình vềcông tác đào tạo, bồi dưỡng, 

phát triển nguồn nhân lực của ngành, lĩnh vực của Bộ chủ quản?     

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng cho một số ví dụ về những tồn tại, 

hạn chế: 

…………………………………………………………………………………….......................

........... 

Câu hỏi 3.Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình vềcông tác hướng dẫn, đôn 

đốc, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, 

lĩnh vực của Bộ chủ quản? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng cho một số ví dụ về những tồn tại, 

hạn chế:………………………………………………………................................................... 

…………………………………………………………………………………….......................

................ 

Câu hỏi 4.Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính đồng bộ, thống nhất 

của hệ thống VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ chủ quản?(Khoanh tròn 

vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 
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Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một vài ví dụ về những tồn tại, 

hạn chế: 

(Đánh dấu (x) vào ô trống tương ứng với phương án lựa chọn) 

 Thiếu văn bản hướng dẫn thi hành VBQPPL khi có hiệu lực 

 Còn có quy định chồng chéo, mâu thuẫn giữa các văn bản 

 Còn có văn bản trái quy định của luật và các văn bản của cơ quan cấp trên 

- Khác:……………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………….………………………

…………………………… 

Câu hỏi 5. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý của các 

VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ chủ quản? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một vài ví dụ về những tồn tại, 

hạn chế: 

(Đánh dấu (x) vào ô trống tương ứng với phương án lựa chọn) 

 Còn có quy định chưa phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng 

 Còn có quy định chưa phù hợp với thực tiễn, đối tượng quản lý 

 Còn có quy định gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đời sống 

- Khác:……………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………….……………………

………………………… 

Câu hỏi 6.Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính khả thi của các VBQPPL 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ chủ quản?(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá 

mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một vài ví dụ về những tồn tại, 

hạn chế: 

(Đánh dấu (x) vào ô trống tương ứng với phương án lựa chọn) 

 Văn bản ban hành không phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội  

 Còn có  quy định chưa cụ thể, chung chung 

 Còn có  quy định gây khó hiểu, hiểu nhiều nghĩa khác nhau 

- Khác:……………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………….…………………

……………………………  

Câu hỏi 7.Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính kịp thời trong tổ chức 

triển khai các VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ chủ quản? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 8.Xin Ông/Bà vui lòng cho biết trong tổ chức thực hiện các VBQPPL thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ chủ quản có vướng mắc, bất cập không? 

(Đánh dấu (x) vào ô lựa chọn tương ứng) 

Có Không  

Nếu có: vui lòng cho biết tính kịp thời trong việc xử lý những vướng mắc, bất cập này. 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 
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Câu hỏi 9.Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ rõ ràng, dễ hiểu của 

các quy định hồ sơ, trình tự thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ chủ quản trên các nội dung sau: (Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là 

tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ rõ ràng, dễ hiểuvề quy định hồ sơthủ tục hành chính? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ rõ ràng, dễ hiểuvề trình tự thực hiện thủ tục hành chính? 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 10.Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ đơn giản, dễ kê 

khai đối với mẫu đơn, mẫu tờ khai trong hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ chủ quản? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 11.Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ minh bạch, rõ 

trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính do Bộ 

chủ quản công bố?  

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 12.Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý của các quy 

định hồ sơ, trình tự thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

chủ quản?  

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 13.Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý trong thông tư 

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp 

huyện do Bộ chủ quản ban hành?  

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một vài ví dụ về những tồn tại, 

hạn chế: 

(Đánh dấu (x) vào ô trống tương ứng với phương án lựa chọn) 

 Chậm hướng dẫn 

  Hướng dẫn không thống nhất giữa các văn bản 

 Hướng dẫn chưa cụ thể, khó thực hiện 

- Khác:……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………….…………………………

…………………………… 

- Câu hỏi 14. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý trong việc 

phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa Bộ chủ quản và địa phương? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn 4 hoặc 5, xin vui lòng cho biết những điểm chưa hợp lý: 

(Đánh dấu (x) vào ô trống tương ứng với phương án lựa chọn) 

 Phân cấp nhưng không gắn với trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát 

 Phân cấp không phù hợp với năng lực của đơn vị được phân cấp  

 Phân cấp không gắn với các điều kiện bảo đảm thực hiện 
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- Khác:……………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………….…………………

……………………………  

Câu hỏi 15. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về năng lực chuyên môn của 

công chức của Bộ chủ quảntrong phối hợp, xử lý công việc? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một số tồn tại, hạn chế về 

năng lực chuyên môn của công chức của Bộ chủ quản : 

- ……………………………………………………………………………...……………

……………………………………………………………………….…………………

…………………………… 

Câu hỏi 16. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tinh thần trách nhiệm của 

công chức của Bộ chủ quảntrong phối hợp, xử lý công việc? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 17. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tình trạng công chức của 

Bộ chủ quản lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân?  

(Khoanh tròn vào một trong các ô đánh số dưới đây tương ứng với lựa chọn)  

Không có Có rất ít Có một số Có nhiều Có rất nhiều 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 18.Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính kịp thời của thông tin 

được cung cấp trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Bộ chủ quản? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 19.Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ đầy đủ của thông 

tin được cung cấp trên Cổng/Trang thông tin của Bộ chủ quản? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 20. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ thuận tiện trong 

việc truy cập, khai thác thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Bộ chủ quản? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

 

1 2 3 4 5 

 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ! 
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BỘ NỘI VỤ 

 
 

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN LÃNH ĐẠO PHÒNG THUỘC SỞ 

ĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH BỘ CHỦ QUẢN 

 Để theo dõi, đánh giá thực trạng công tác cải cách hành chính của Bộ chủ quản, Bộ 

Nội vụ kính đề nghị Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình theo nội dung các câu hỏi dưới 

đây. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà Ông/Bà cung cấp hoàn toàn được giữ bí 

mật.  

 Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà. 

Tỉnh/thành phố: ………………………………………… 

Sở:………………………………………………………... 

THÔNG TIN CHUNG: 

 Giới tính:   1. Nam                2. Nữ    Tuổi:............ 

Trình độ chuyên môn: 

 Trung cấp, cao đẳng              Đại học             Sau đại học  

Câu hỏi 1.Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về công tác xây dựng, tổ chức 

thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực của Bộ chủ quản? 
(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng cho một số ví dụ về những tồn tại, 

hạn chế: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………...........................................

............................................ 

Câu hỏi 2. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về công tác đào tạo, bồi 

dưỡng, phát triển nguồn nhân lực của ngành, lĩnh vực của Bộ chủ quản?    (Khoanh tròn 

vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng cho một số ví dụ về những tồn tại, 

hạn chế: 

…………………………………………………………………………………….......................

..................... 

…………………………………………………………………………………….......................

....................... 

Câu hỏi 3. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về công tác hướng dẫn, đôn 

đốc, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, 

lĩnh vực của Bộ chủ quản? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng cho một số ví dụ về những tồn tại, 

hạn chế: 

…………………………………………………………………………………….......................

...................................................................................................................................................... 

Câu hỏi 4 .Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính đồng bộ, thống nhất 

của hệ thống VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ chủ quản? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 
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Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một vài ví dụ về những tồn tại, 

hạn chế: 

 (Đánh dấu (x) vào ô trống tương ứng với phương án lựa chọn) 

 Thiếu văn bản hướng dẫn thi hành VBQPPL khi có hiệu lực 

 Còn có quy định chồng chéo, mâu thuẫn giữa các văn bản 

 Còn có văn bản trái quy định của luật và các văn bản của cơ quan cấp trên 

- Khác:……………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………….…………………

……………………………  

Câu hỏi 5. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý của các 

VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ chủ quản? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một vài ví dụ về những tồn tại, 

hạn chế: 

 (Đánh dấu (x) vào ô trống tương ứng với phương án lựa chọn) 

 Còn có quy định chưa phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng 

 Còn có quy định chưa phù hợp với thực tiễn, đối tượng quản lý 

 Còn có quy định gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đời sống 

- Khác:……………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………….…………………

…………………………… 

Câu hỏi 6.Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính khả thi của các 

VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ chủ quản? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

ếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một vài ví dụ về những tồn tại, 

hạn chế: 

 (Đánh dấu (x) vào ô trống tương ứng với phương án lựa chọn) 

 Văn bản ban hành không phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội  

 Còn có quy định chưa cụ thể, chung chung 

 Còn có quy định gây khó hiểu, hiểu nhiều nghĩa khác nhau 

- Khác:……………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………….…………………

…………………………… 

Câu hỏi 7.Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính kịp thời trong tổ chức 

triển khai các VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ chủ quản? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 8.Xin Ông/Bà vui lòng cho biết trong tổ chức thực hiện các VBQPPL thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ chủ quản có vướng mắc, bất cập không? 

(Đánh dấu (x) vào ô lựa chọn tương ứng) 

Có Không  

Nếu có: vui lòng cho biết tính kịp thời trong việc xử lý những vướng mắc, bất cập này. 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 
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Câu hỏi 9. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ rõ ràng, dễ hiểu của 

các quy định hồ sơ, trình tự thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ chủ quản trên các nội dung sau:  

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ rõ ràng, dễ hiểu về quy định hồ sơ thủ tục hành chính? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ rõ ràng, dễ hiểuvề trình tự thực hiện thủ tục hành chính? 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 10. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ đơn giản, dễ kê khai 

đối với mẫu đơn, mẫu tờ khai trong hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ chủ quản? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 11. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ minh bạch, rõ trách 

nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính do Bộ chủ quản 

công bố?  

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 12. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý của các quy định 

hồ sơ, trình tự thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ chủ 

quản?  

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 13. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý trong thông tư 

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp 

huyện do Bộ chủ quản ban hành?  

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một vài ví dụ về những tồn tại, 

hạn chế: 

 (Đánh dấu (x) vào ô trống tương ứng với phương án lựa chọn) 

 Chậm hướng dẫn 

  Hướng dẫn không thống nhất giữa các văn bản 

 Hướng dẫn chưa cụ thể, khó thực hiện 

- Khác:……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………….………………………  

Câu hỏi 14. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý trong việc phân 

cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa Bộ chủ quản và địa phương? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn 4 hoặc 5, xin vui lòng cho biết những điểm chưa hợp lý: 

(Đánh dấu (x) vào ô trống tương ứng với phương án lựa chọn) 

 Phân cấp nhưng không gắn với trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát 

 Phân cấp không phù hợp với năng lực của đơn vị được phân cấp  

 Phân cấp không gắn với các điều kiện bảo đảm thực hiện 

- Khác:……………………………………………………………………….…………… 

 

 



PAR INDEX 2018 
 

B¸o c¸o ChØ sè CCHC 2018     255 
 

 

Câu hỏi 15. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về năng lực chuyên môn của 

công chức của Bộ chủ quản trong phối hợp, xử lý công việc? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một số tồn tại, hạn chế về 

năng lực chuyên môn của công chức của Bộ chủ quản: 

- ……………………………………………………………………………...……………

……………………………………………………………………….…………………

…………………………… 

Câu hỏi 16. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tinh thần trách nhiệm của 

công chức của Bộ chủ quản trong phối hợp, xử lý công việc? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 17. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tình trạng công chức của 

Bộ chủ quản lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân?  

(Khoanh tròn vào một trong các ô đánh số dưới đây)  

Không có Có rất ít Có một số Có nhiều Có rất nhiều 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 18.Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính kịp thời của thông tin 

được cung cấp trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Bộ chủ quản? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 19. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ đầy đủ của thông 

tin được cung cấp trên Cổng/Trang thông tin của Bộ chủ quản? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 20. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ thuận tiện trong 

việc truy cập, khai thác thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Bộ chủ quản? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ! 
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BỘ NỘI VỤ 

 
 

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CÔNG CHỨC PHỤ TRÁCH CẢI CÁCH  

HÀNH CHÍNH ĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP BỘ 

  Để theo dõi, đánh giá thực trạng công tác cải cách hành chính của Bộ nơi Ông/Bà 

đang công tác, Bộ Nội vụ kính đề nghị Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình theo nội 

dung các câu hỏi dưới đây. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà Ông/Bà cung cấp 

hoàn toàn được giữ bí mật.  
 Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà! 

 Bộ/ cơ quan ngang Bộ: ……………………………………… 

THÔNG TIN CHUNG: 

 Giới tính:    1. Nam                                      2. Nữ  

 Tuổi:.............. 

Trình độ chuyên môn: 

Trung cấp, cao đẳng            Đại học            Sau đại học 

Câu hỏi 1. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về việc thực hiện quy chế làm 

việc của Bộ? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một số  tồn tại hạn chế cơ bản 

trong thực hiện quy chế làm việc của 

Bộ:……………………..…………………………………………………...………………….... 

…………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………….……………

……………… 

Câu hỏi 2. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý trong phân định 

chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một số tồn tại hạn chế trong 

phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn 

vị:………………........................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………….......................

................. 

Câu hỏi 3. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tình trạng tiêu cực (chạy 

chức, chạy quyền, nâng đỡ người thân, người nhà…) trong tuyển dụng, bổ nhiệm công 

chức, viên chức của Bộ trong năm vừa qua?  

(Khoanh tròn vào một trong các ô đánh số dưới đây)  

Không có Có rất ít Có một số Có nhiều Có rất nhiều 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 4. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính công khai, minh bạch 

trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức của Bộ trên các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Về việc tuyển dụng công chức, viên chức của Bộ? 

1 2 3 4 5 

- Về việc bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý của Bộ? 

1 2 3 4 5 

- Về việc thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức của Bộ? 

1 2 3 4 5 

Mẫu: 04CB/2018 
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Câu hỏi 5. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về năng lực chuyên môn của 

công chức của Bộ trong phối hợp, xử lý công việc? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một số tồn tại, hạn chế về 

năng lực chuyên môn của công chức của Bộ: 

…………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………….……………

……………… 

Câu hỏi 6. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tinh thần trách nhiệm của 

công chức của Bộ trong phối hợp, xử lý công việc? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2  4 5 

Câu hỏi 7. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tình trạng công chức của 

Bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân?  

(Khoanh tròn vào một trong các ô đánh số dưới đây) 

Không có Có rất ít Có một số Có nhiều Có rất nhiều 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 8. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về việc thực hiện tiết kiệm, 

chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của Bộ? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 9. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả của việc quản 

lý, sử dụng tài sản công của Bộ? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 10. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả của việc 

thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính của Bộ? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 11. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả của việc 

thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 12. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính kịp thời của thông tin 

được cung cấp trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Bộ? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 13. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ đầy đủ của thông 

tin được cung cấp trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Bộ? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 14. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ thuận tiện trong 

việc truy cập, khai thác thông tin trên Cổng/Trang thông tin của Bộ? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 
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Câu hỏi 15. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ trao đổi văn bản 

điện tử trong giải quyết công việc của khối cơ quan Bộ? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 16. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ thực hiện phân 

công  nhiệm vụ và xử lý công việc trên môi trường mạng của khối cơ quan Bộ? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 17. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ thực hiện việc lấy 

ý kiến góp ý, chia sẻ thông tin giữa các đơn vị trên môi trường mạng của khối cơ quan Bộ? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 18. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ  tuân thủ quy trình 

giải quyết công việc theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO đã được áp dụng tại Bộ? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 19. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ khoa học,  hợp lý, 

khoa học trong tổ chức giải quyết công việc theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO đã được 

áp dụng tại Bộ? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 20. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ kiểm soát quá 

trình giải quyết công việc của công chức khi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO tại 

Bộ? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ! 
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BỘ NỘI VỤ 

 

 

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN LÃNH ĐẠO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

ĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
 Để theo dõi, đánh giá thực trạng công tác cải cách hành chính của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam, Bộ Nội vụ kính đề nghị Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình theo nội 

dung các câu hỏi dưới đây. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà Ông/Bà cung cấp 

hoàn toàn được giữ bí mật. 

 Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà. 

Ngân hàng: 

………………………………………………………………………........................................... 

THÔNG TIN CHUNG(người đại diện trả lời): 

 Giới tính:   1. Nam                2. Nữ    Tuổi:...................... 

Trình độ chuyên môn: 

 Trung cấp, cao đẳng              Đại học             Sau đại học  

Câu hỏi 1.Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về công tác xây dựng, tổ chức 

thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực của Ngân hàng Nhà 

nướcViệt Nam? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng cho một số ví dụ về những tồn tại, 

hạn chế: 

…………………………………………………………………………………………………

……………… 

Câu hỏi 2.Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình vềcông tác đào tạo, bồi dưỡng, 

phát triển nguồn nhân lực của ngành, lĩnh vực của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam?    

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng cho một số ví dụ về những tồn tại, 

hạn chế: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

Câu hỏi 3.Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình vềcông tác hướng dẫn, đôn 

đốc, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, 

lĩnh vực của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng cho một số ví dụ về những tồn tại, 

hạn chế: 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Câu hỏi 4.Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính đồng bộ, thống nhất 

của hệ thống VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam? 

Mẫu: 02CB-NHTM/2018 
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(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một vài ví dụ về những tồn tại, 

hạn chế: 

(Đánh dấu (x) vào ô trống tương ứng với phương án lựa chọn) 

 Thiếu văn bản hướng dẫn thi hành VBQPPL khi có hiệu lực 

 Còn có quy định chồng chéo, mâu thuẫn giữa các văn bản 

 Còn có văn bản trái quy định của luật và các văn bản của cơ quan cấp trên 

- Khác:……………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………….…………………

…………………………… 

Câu hỏi 5. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý của các 

VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một vài ví dụ về những tồn tại, 

hạn chế: 

(Đánh dấu (x) vào ô trống tương ứng với phương án lựa chọn) 

 Còn có quy định chưa phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng 

 Còn có quy định chưa phù hợp với thực tiễn, đối tượng quản lý 

 Còn có quy định gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đời sống 

- Khác:……………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………….…………………

…………………………… 

Câu hỏi 6.Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính khả thi của các 

VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một vài ví dụ về những tồn tại, 

hạn chế: 

(Đánh dấu (x) vào ô trống tương ứng với phương án lựa chọn) 

 Văn bản ban hành không phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội  

 Còn có  quy định chưa cụ thể, chung chung 

 Còn có  quy định gây khó hiểu, hiểu nhiều nghĩa khác nhau 

- Khác:……………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………….…………………

…………………………… 

Câu hỏi 7.Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính kịp thời trong tổ chức 

triển khai các VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 8.Xin Ông/Bà vui lòng cho biết trong tổ chức thực hiện các VBQPPL thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước củaNgân hàng Nhà nướcViệt Namcó vướng mắc, bất cập không? 

(Đánh dấu (x) vào ô lựa chọn tương ứng) 

Có Không  
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Nếu có: vui lòng cho biết tính kịp thời trong việc xử lý những vướng mắc, bất cập này. 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 9.Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ rõ ràng, dễ hiểu của 

các quy định hồ sơ, trình tự thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Ngân hàng Nhà nướcViệt Namtrên các nội dung sau:  

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ rõ ràng, dễ hiểuvề quy định hồ sơthủ tục hành chính? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ rõ ràng, dễ hiểuvề trình tự thực hiện thủ tục hành chính? 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 10.Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ đơn giản, dễ kê 

khai đối với mẫu đơn, mẫu tờ khai trong hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 11.Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ minh bạch, rõ 

trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính do 

Ngân hàng Nhà nướcViệt Namcông bố?  

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 12.Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý của các quy 

định hồ sơ, trình tự thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam?  

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 13. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về năng lực chuyên môn của 

công chức của Ngân hàng Nhà nướcViệt Namtrong phối hợp, xử lý công việc? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một số tồn tại, hạn chế về 

năng lực chuyên môn của công chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 

- ……………………………………………………………………………...……………

……………………………………………………………………….…………………

…………………………… 

Câu hỏi 14. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tinh thần trách nhiệm của 

công chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Namtrong phối hợp, xử lý công việc? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 15. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tình trạng công chức của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Namlợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân?  

(Khoanh tròn vào một trong các ô đánh số dưới đây tương ứng với lựa chọn)  

Không có Có rất ít Có một số Có nhiều Có rất nhiều 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 16.Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính kịp thời của thông tin 

được cung cấp trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 
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Câu hỏi 17.Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ đầy đủ của thông 

tin được cung cấp trên Cổng/Trang thông tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 18. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ thuận tiện trong 

việc truy cập, khai thác thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ! 
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BỘ NỘI VỤ 

 

 

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH 

ĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

 

  Để theo dõi, đánh giá thực trạng công tác cải cách hành chính của địa phương, Bộ 

Nội vụ kính đề nghị Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình theo nội dung các câu hỏi dưới 

đây. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà Ông/Bà cung cấp hoàn toàn được giữ bí 

mật.  

 Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà. 

HĐND tỉnh/thành phố:………………….………………………. 

THÔNG TIN CHUNG: 

 Giới tính:   1. Nam                    2. Nữ     Tuổi:.............. 

Trình độ GD phổ thông:   Tiểu học  THCS   THPT 

Trình độ chuyên môn: 

Sơ cấp               Trung cấp, cao đẳng                  Đại học               Sau đại học  

Câu hỏi 1. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính đồng bộ, thống nhất 

của hệ thống VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một vài ví dụ về những tồn tại, 

hạn chế: 

(Đánh dấu (x) vào ô trống tương ứng với phương án lựa chọn) 

 Thiếu văn bản hướng dẫn thi hành VBQPPL khi có hiệu lực 

 Còn có  quy định chồng chéo, mâu thuẫn giữa các văn bản 

 Còn có văn bản trái quy định của luật và các văn bản của cơ quan cấp trên 

- Khác:……………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………….…………………

……………………………… 

Câu hỏi 2. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý của các 

VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một vài ví dụ về những tồn tại, 

hạn chế: 

 (Đánh dấu (x) vào ô trống tương ứng với phương án lựa chọn) 

 Còn có quy định chưa phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng 

 Còn có quy định chưa phù hợp với thực tiễn, đối tượng quản lý 

 Còn có quy định gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đời sống 

- Khác:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….…………………………… 

Câu hỏi 3. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính khả thi của các 

VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 
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Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một vài ví dụ về những tồn tại, 

hạn chế: 

 (Đánh dấu (x) vào ô trống tương ứng với phương án lựa chọn) 

 Văn bản ban hành không phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội  

 Còn có quy định chưa cụ thể, chung chung 

 Còn có quy định gây khó hiểu, hiểu nhiều nghĩa khác nhau 

- Khác:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………………………

……………………………… 

Câu hỏi 4. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết trong tổ chức thực hiện các VBQPPL thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của tỉnh có vướng mắc, bất cập không? 

(Đánh dấu (x) vào ô lựa chọn tương ứng) 

 

Có Không  

Nếu có: vui lòng cho biết tính kịp thời trong việc xử lý những vướng mắc, bất cập này.    

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 5. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tình hình thực hiện quy chế 

làm việc của UBND tỉnh? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một số tồn tại, hạn chế cơ bản 

trong thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh:…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….......................

....................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………...........................

..................... 

Câu hỏi 6. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý trong việc sắp 

xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một số tồn tại, bất cập trong 

việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của 

tỉnh:…………………………………..…………………………………………………………

………………………….………………………………………………………………………

……………............................ 

Câu hỏi 7. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý trong việc phân 

cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa tỉnh và huyện?     

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn 4 hoặc 5, xin vui lòng cho biết những điểm chưa hợp lý: 

(Đánh dấu (x) vào ô trống tương ứng với phương án lựa chọn) 

 Phân cấp nhưng không gắn với trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát 

 Phân cấp không phù hợp với năng lực của đơn vị được phân cấp  

 Phân cấp không gắn với các điều kiện bảo đảm thực hiện 

- Khác:……………………………………………………………………………………  
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Câu hỏi 8. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tình trạng công chức lợi 

dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công việc tại địa 

phương?   

(Khoanh tròn vào một trong các ô được đánh số dưới đây tương ứng với lựa chọn)  

Không có Có rất ít Có một số Có nhiều Có rất nhiều 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 9. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả trong việc 

thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính của tỉnh? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một vài ví dụ về những tồn tại, 

bất cập trong tổ chức thực hiện chính sách: 

(Đánh dấu (x) vào ô trống tương ứng với phương án lựa chọn) 

 Có chính sách nhưng không thu hút được người có tài năng 

 Không thu hút được người có tài năng bên ngoài tỉnh 

 Chưa phát huy được năng lực, sở trường của những cá nhân đã được thu hút theo 

chính sách trên 

- Khác:……………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………….…………………

………………………………  

Câu hỏi 10. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về việc thực hiện tiết kiệm, 

chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị ở địa phương?  

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 11. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả của việc 

quản lý, sử dụng tài sản công tại địa phương? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 12. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả của việc 

thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan hành chính 

nhà nước ở địa phương? 

 (Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 13. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả của việc 

thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 14. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính kịp thời của thông tin 

được cung cấp trên Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 
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Câu hỏi 15. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ đầy đủ của thông 

tin được cung cấp trên Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 16. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ thuận tiện trong 

việc truy cập, khai thác thông tin trên Cổng/Trang thông tin của tỉnh? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 17. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ tuân thủ quy trình 

giải quyết công việc theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO đã được áp dụng tại địa 

phương? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 18. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ khoa học, hợp lý 

trong tổ chức giải quyết công việc theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO đã được áp dụng 

tại địa phương? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 19. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ kiểm soát quá 

trình giải quyết công việc của công chức khi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO tại 

địa phương? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ! 
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BỘ NỘI VỤ 

 

 

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN LÃNH ĐẠO CẤP SỞ 

ĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

  Để theo dõi, đánh giá thực trạng công tác cải cách hành chính của địa phương, Bộ 

Nội vụ kính đề nghị Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình theo nội dung các câu hỏi dưới 

đây. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà Ông/Bà cung cấp hoàn toàn được giữ bí mật.  

 Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà. 

Tỉnh/thành phố: ………………………………………….. 

Đơn vị công tác (Sở):……………………………………... 

THÔNG TIN CHUNG: 

 Giới tính:   1. Nam                 2. Nữ                     Tuổi:.............. 

Trình độ chuyên môn: 

   Trung cấp, cao đẳng           Đại học         Sau đại học  

Câu hỏi 1. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính đồng bộ, thống nhất 

của hệ thống VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một vài ví dụ về những tồn tại, 

hạn chế: 

(Đánh dấu (x) vào ô trống tương ứng với phương án lựa chọn) 

 Thiếu văn bản hướng dẫn thi hành VBQPPL khi có hiệu lực 

 Còn có quy định chồng chéo, mâu thuẫn giữa các văn bản 

 Còn có văn bản trái quy định của luật và các văn bản của cơ quan cấp trên 

- Khác:……………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………….…………………

……………………………… 

Câu hỏi 2. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý của các 

VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một vài ví dụ về những tồn tại, 

hạn chế: 

 (Đánh dấu (x) vào ô trống tương ứng với phương án lựa chọn) 

Còn có quy định chưa phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng 

Còn có quy định chưa phù hợp với thực tiễn, đối tượng quản lý 

Còn có quy định gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đời sống 

- Khác:……………………………………………………………………………………

………………………………………………………….………………………………

………………………………  

Câu hỏi 3. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính khả thi của các 

VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 
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Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một vài ví dụ về những tồn tại, 

hạn chế: 

 (Đánh dấu (x) vào ô trống tương ứng với phương án lựa chọn) 

 Văn bản ban hành không phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội  

 Còn có quy định chưa cụ thể, chung chung 

 Còn có quy định gây khó hiểu, hiểu nhiều nghĩa khác nhau 

- Khác:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………………………

……………………………… 

Câu hỏi 4. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết trong tổ chức thực hiện các VBQPPL thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của tỉnh có vướng mắc, bất cập không? 

(Đánh dấu (x) vào ô lựa chọn tương ứng) 

 

Có Không  

Nếu có: vui lòng cho biết tính kịp thời trong việc xử lý những vướng mắc, bất cập này.    

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 5 Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tình hình thực hiện quy chế 

làm việc của UBND tỉnh? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một số tồn tại, hạn chế cơ bản 

trong thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh:…………… 

…………………………………………………………………………………….……………

……………… 

Câu hỏi 6. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tình trạng tiêu cực (chạy 

chức, chạy quyền, nâng đỡ người thân, người nhà…) trong tuyển dụng, bổ nhiệm công 

chức, viên chức tại địa phương năm vừa qua? 

(Khoanh tròn vào ô được đánh số dưới đây)  

Không có Có rất ít Có một số Có nhiều Có rất nhiều 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 7. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính công khai, minh bạch 

trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức tại địa phương trên các nội 

dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Về việc tuyển dụng công chức, viên chức tại địa phương? 

1 2 3 4 5 

- Về việc bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý tại địa phương? 

1 2 3 4 5 

- Về việc thi nâng ngạch công chức,  thăng hạng viên chức tại địa phương? 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 8. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về năng lực chuyên môn của 

công chức tại địa phương trong phối hợp, xử lý công việc? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 
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Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một số tồn tại, hạn chế về 

năng lực chuyên môn của công chức tại địa phương: 

- …………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………….…………………

……………………………… 

Câu hỏi 9. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tinh thần trách nhiệm của 

công chức tại địa phương trong phối hợp, xử lý công việc? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 10. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tình trạng công chức lợi 

dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công việc tại địa 

phương?   

(Khoanh tròn vào ô được đánh số dưới đây)  

Không có Có rất ít Có một số Có nhiều Có rất nhiều 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 11. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả trong việc 

thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính của tỉnh? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một vài ví dụ về những tồn tại, 

bất cập trong tổ chức thực hiện chính sách: 

(Đánh dấu (x) vào ô trống tương ứng với phương án lựa chọn) 

 Có chính sách nhưng không thu hút được người có tài năng 

 Không thu hút được người có tài năng bên ngoài tỉnh 

 Chưa phát huy được năng lực, sở trường của những cá nhân đã được thu hút theo 

chính sách trên 

- Khác:……………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………….…………………

……………………………… 

Câu hỏi 12. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về việc thực hiện tiết kiệm, 

chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị ở địa phương?  

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 13. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả của việc 

quản lý, sử dụng tài sản công tại địa phương? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 14. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả của việc 

thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan hành chính 

nhà nước ở địa phương? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 15. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả của việc 

thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 
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Câu hỏi 16. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính kịp thời của thông tin 

được cung cấp trên Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 17. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ đầy đủ của thông 

tin được cung cấp trên Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 18. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ thuận tiện trong 

việc truy cập, khai thác thông tin trên Cổng/Trang thông tin của tỉnh? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 19. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ  tuân thủ quy trình 

giải quyết công việc theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO đã được áp dụng tại địa 

phương? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 20. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ khoa học, hợp lý 

trong tổ chức giải quyết công việc theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO đã được áp dụng 

tại địa phương? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 21. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ kiểm soát quá 

trình giải quyết công việc của công chức khi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO tại 

địa phương? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 
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BỘ NỘI VỤ 

 

 

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN LÃNH ĐẠO PHÒNG THUỘC SỞ 

ĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

  Để theo dõi, đánh giá thực trạng công tác cải cách hành chính của địa phương, Bộ 

Nội vụ kính đề nghị Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình theo nội dung các câu hỏi dưới 

đây. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà Ông/Bà cung cấp hoàn toàn được giữ bí 

mật.  
 Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà. 

Tỉnh/thành phố: ………………………………………….. 

Đơn vị công tác (Sở):……………………………………... 

THÔNG TIN CHUNG: 

Giới tính:   1. Nam                       2. Nữ                 Tuổi:.............. 

Trình độ chuyên môn: 

 Trung cấp, cao đẳng           Đại học       Sau đại học  

Câu hỏi 1. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính đồng bộ, thống nhất 

của hệ thống VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một vài ví dụ về những tồn tại, 

hạn chế: 

(Đánh dấu (x) vào ô trống tương ứng với phương án lựa chọn) 

 Thiếu văn bản hướng dẫn thi hành VBQPPL khi có hiệu lực 

 Còn có quy định chồng chéo, mâu thuẫn giữa các văn bản 

 Còn có văn bản trái quy định của luật và các văn bản của cơ quan cấp trên 

- Khác:……………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………….…………………

……………………………… 

Câu hỏi 2. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý của các 

VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một vài ví dụ về những tồn tại, 

hạn chế: 

 (Đánh dấu (x) vào ô trống tương ứng với phương án lựa chọn) 

 Còn có quy định chưa phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng 

 Còn có quy định chưa phù hợp với thực tiễn, đối tượng quản lý 

 Còn có quy định gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đời sống 

- Khác:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………………………

……………………………… 

Câu hỏi 3. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính khả thi của các 

VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 
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Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một vài ví dụ về những tồn tại, 

hạn chế: 

 (Đánh dấu (x) vào ô trống tương ứng với phương án lựa chọn) 

 Văn bản ban hành không phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội  

 Còn có quy định chưa cụ thể, chung chung 

 Còn có quy định gây khó hiểu, hiểu nhiều nghĩa khác nhau 

- Khác:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………………………

……………………………… 

Câu hỏi 4. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết trong tổ chức thực hiện các VBQPPL thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của tỉnh có vướng mắc, bất cập không? 

(Đánh dấu (x) vào ô lựa chọn tương ứng) 

Có Không  

Nếu có: vui lòng cho biết tính kịp thời trong việc xử lý những vướng mắc, bất cập này.    

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 5. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tình trạng tiêu cực (chạy 

chức, chạy quyền, nâng đỡ người thân, người nhà…) trong tuyển dụng, bổ nhiệm công 

chức, viên chức tại địa phương năm vừa qua? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

Không có Có rất ít Có một số Có nhiều Có rất nhiều 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 6. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính công khai, minh bạch 

trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức tại địa phương trên các nội 

dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Về việc tuyển dụng công chức, viên chức tại địa phương? 

1 2 3 4 5 

- Về việc bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý tại địa phương? 

1 2 3 4 5 

- Về việc thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tại địa phương? 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 7. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về năng lực chuyên môn của 

công chức tại địa phương trong phối hợp xử lý công việc? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một số tồn tại, hạn chế về 

năng lực chuyên môn của công chức tại địa phương: 

- …………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………….…………………

……………………………… 

Câu hỏi 8. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tinh thần trách nhiệm của 

công chức tại địa phương trong phối hợp, xử lý công việc? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 
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Câu hỏi 9. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tình trạng công chức lợi 

dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công việc tại địa 

phương?   

(Khoanh tròn vào một trong các ô được đánh số dưới đây)  

Không có Có rất ít Có một số Có nhiều Có rất nhiều 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 10. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả trong việc 

thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính của tỉnh? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một vài ví dụ về những tồn tại, 

bất cập trong tổ chức thực hiện chính sách: 

(Đánh dấu (x) vào ô trống tương ứng với phương án lựa chọn) 

 Có chính sách nhưng không thu hút được người có tài năng 

 Không thu hút được người có tài năng bên ngoài tỉnh 

 Chưa phát huy được năng lực, sở trường của những cá nhân đã được thu hút theo 

chính sách trên 

- Khác:……………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………….…………………

……………………………… 

Câu hỏi 11. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về việc thực hiện tiết kiệm, 

chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị ở địa phương?  

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 12. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả của việc 

quản lý, sử dụng tài sản công tại địa phương? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 13. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả của việc 

thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan hành chính 

nhà nước ở địa phương? 

 (Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 14. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả của việc 

thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 15. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính kịp thời của thông tin 

được cung cấp trên Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 
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Câu hỏi 16. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ đầy đủ của thông 

tin được cung cấp trên Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 17. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ thuận tiện trong 

việc truy cập, khai thác thông tin trên Cổng/Trang thông tin của tỉnh? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 18. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ tuân thủ quy trình 

giải quyết công việc theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO đã được áp dụng tại địa 

phương? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 19. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ khoa học, hợp lý 

trong tổ chức giải quyết công việc theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO đã được áp dụng 

tại địa phương? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 20. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ kiểm soát quá 

trình giải quyết công việc của công chức khi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO tại 

địa phương? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 
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BỘ NỘI VỤ 

 

 

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN LÃNH ĐẠO CẤP HUYỆN 

ĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

  Để theo dõi, đánh giá thực trạng công tác cải cách hành chính của địa phương, Bộ 

Nội vụ kính đề nghị Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình theo nội dung các câu hỏi dưới 

đây. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà Ông/Bà cung cấp hoàn toàn được giữ bí 

mật.  

 Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà! 

Tỉnh/thành phố: …………………………………………………… 

Huyện/Quận/TX/TP thuộc tỉnh: ………………….…………………………….…… 

THÔNG TIN CHUNG: 

 Giới tính:   1. Nam                    2. Nữ     Tuổi:.............. 

Trình độ chuyên môn: 

 Trung cấp, cao đẳng              Đại học            Sau đại học  

Câu hỏi 1. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính đồng bộ, thống nhất 

của hệ thống VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một vài ví dụ về những tồn tại, 

hạn chế: 

(Đánh dấu (x) vào ô trống tương ứng với phương án lựa chọn) 

 Thiếu văn bản hướng dẫn thi hành VBQPPL khi có hiệu lực 

 Còn có quy định chồng chéo, mâu thuẫn giữa các văn bản 

 Còn có văn bản trái quy định của luật và các văn bản của cơ quan cấp trên 

- Khác:……………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………….…………………

……………………………… 

Câu hỏi 2. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý của các 

VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một vài ví dụ về những tồn tại, 

hạn chế: 

 (Đánh dấu (x) vào ô trống tương ứng với phương án lựa chọn) 

 Còn có quy định chưa phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng 

 Còn có quy định chưa phù hợp với thực tiễn, đối tượng quản lý 

 Còn có quy định gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đời sống 

- Khác:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………………………

……………………………… 

Câu hỏi 3. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính khả thi của các 

VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 
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Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một vài ví dụ về những tồn tại, 

hạn chế: 

 (Đánh dấu (x) vào ô trống tương ứng với phương án lựa chọn) 

 Văn bản ban hành không phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội  

 Còn có  quy định chưa cụ thể, chung chung 

 Còn có  quy định gây khó hiểu, hiểu nhiều nghĩa khác nhau 

- Khác:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………………………

……………………………… 

Câu hỏi 4. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết trong tổ chức thực hiện các VBQPPL thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của tỉnh có vướng mắc, bất cập không? 

(Đánh dấu (x) vào ô lựa chọn tương ứng) 

Có Không  

Nếu có: vui lòng cho biết tính kịp thời trong việc xử lý những vướng mắc, bất cập này.    

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 5. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tình hình thực hiện quy chế 

làm việc của UBND tỉnh? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một số tồn tại, hạn chế cơ bản 

trong thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh:…………… 

…………………………………………………………………………………….……………

……………….............................................................................................……………………

……………………………….. 

Câu hỏi 6. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý trong việc sắp 

xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một số tồn tại, bất cập trong 

việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của 

tỉnh:……………………………………………………………………………………..…….. 

…………………………………………………………………………………….……………

……………… 

Câu hỏi 7. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý trong việc phân 

cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa tỉnh và huyện?     

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn 4 hoặc 5, xin vui lòng cho biết những điểm chưa hợp lý: 

(Đánh dấu (x) vào ô trống tương ứng với phương án lựa chọn) 

 Phân cấp nhưng không gắn với trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát 

 Phân cấp không phù hợp với năng lực của đơn vị được phân cấp  

 Phân cấp không gắn với các điều kiện bảo đảm thực hiện 

- Khác:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………………………

……………………………… 
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Câu hỏi 8. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tình trạng tiêu cực (chạy 

chức, chạy quyền, nâng đỡ người thân, người nhà…) trong tuyển dụng, bổ nhiệm công 

chức, viên chức tại tỉnh năm vừa qua? 

(Khoanh tròn vào một trong các ô được đánh số dưới đây)  

Không có Có rất ít Có một số Có nhiều Có rất nhiều 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 9. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính công khai, minh bạch 

trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức tại tỉnh trên các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Về việc tuyển dụng công chức, viên chức tại tỉnh? 

1 2 3 4 5 

- Về việc bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý tại tỉnh? 

1 2 3 4 5 

- Về việc thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tại tỉnh? 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 10. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về năng lực chuyên môn của 

công chức tại tỉnh trong phối hợp xử lý công việc? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một số tồn tại, hạn chế về 

năng lực chuyên môn của công chức tại tỉnh: 

- …………………………………………………………………………….……………

……………………………… 

Câu hỏi 11. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tinh thần trách nhiệm của 

công chức tại tỉnh trong phối hợp xử lý công việc? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 12. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tình trạng công chức lợi 

dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công việc tại tỉnh?   

(Khoanh tròn vào một trong các được đánh số dưới đây)  

Không có Có rất ít Có một số Có nhiều Có rất nhiều 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 13. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả trong việc 

thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính của tỉnh? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Nếu Ông/Bà lựa chọn phương án 4 hoặc 5, xin vui lòng nêu một vài ví dụ về những tồn tại, 

bất cập trong tổ chức thực hiện chính sách: 

(Đánh dấu (x) vào ô trống tương ứng với phương án lựa chọn) 

 Có chính sách nhưng không thu hút được người có tài năng 

 Không thu hút được người có tài năng bên ngoài tỉnh 

 Chưa phát huy được năng lực, sở trường của những cá nhân đã được thu hút theo 

chính sách trên 

- Khác:……………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………….………………… 
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Câu hỏi 14. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả của việc quản 

lý, sử dụng tài sản công tại địa phương? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 15. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả của việc thực 

hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập tại tỉnh? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 16. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính kịp thời của thông tin 

được cung cấp trên Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 17. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ đầy đủ của thông 

tin được cung cấp trên Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 18. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ thuận tiện trong 

việc truy cập, khai thác thông tin trên Cổng/Trang thông tin của tỉnh? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 19. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ tuân thủ quy trình 

giải quyết công việc theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO đã được áp dụng tại tỉnh? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 20. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ khoa học, hợp lý 

trong tổ chức giải quyết công việc theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO đã được áp dụng 

tại tỉnh? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 21. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ kiểm soát quá trình 

giải quyết công việc của công chức khi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO tại tỉnh? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ! 

 


