
GÓP Ý BỘ CHỈ SỐ VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI  

MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH 

(Kèm theo Công văn số          /STC-HCSN ngày       / 7/2022 của Sở Tài chính Ninh Bình) 

STT Chỉ số/Chỉ số thành phần 
Điểm tối 

đa 
Cách xác định và tính điểm 

Tài liệu kiểm 

chứng 

Nguồn thu thập 

dữ liệu 

I Thông tin chung         

1 Thông tin Sở/Ban/Ngành         

1.1 Tên Sở/Ban/Ngành         

1.2 Địa chỉ liên hệ chính thức         

1.3 
Địa chỉ trang/cổng thông tin điện 

tử (Website/Portal) chính thức 
        

1.4 
Số lượng cơ quan/đơn vị thuộc, 

trực thuộc Sở/Ban/Ngành 
        

1.5 
Số lượng công chức của 

Sở/Ban/Ngành hiện có 
        

1.6 
Số lượng viên chức của 

Sở/Ban/Ngành hiện có 
        

1.7 
Số lượng máy chủ vật lý của 

Sở/Ban/Ngành 
        

1.8 
Số lượng máy trạm của 

Sở/Ban/Ngành 
        

1.9 
Số lượng hệ thống thông tin của 

Sở/Ban/Ngành 
        

1.10 
Tổng chi Ngân sách nhà nước 

Sở/Ban/Ngành cho chuyển đổi số 
        

1.11 
Số lượng thủ tục hành chính của 

Sở/Ban/Ngành 
        

2 
Thông tin liên hệ của 

Sở/Ban/Ngành 
        

2.1 Chuyên viên cung cấp số liệu         

Comment [A1]: Đề nghị Sở 

Thông tin và Truyền thông 

xem xét thiết kế lại nội dung 

các trường cần điền, vì đây là 

phần để các cơ quan, đơn vị 

điền thông tin, chưa phải các 

chỉ số để đánh giá, tính điểm. 



  Họ tên         

  Đơn vị công tác         

  Chức vụ         

  Điện thoại liên hệ         

  Email         

2.2 Lãnh đạo cơ quan duyệt         

  Họ tên         

  Đơn vị công tác         

  Chức vụ         

  Điện thoại liên hệ         

  Email         

II Chỉ số đánh giá 303       

1 Nhận thức số 40       

1.1 

Người đứng đầu Sở/Ban/Ngành 

(Giám đốc Sở/Ban/Ngành) là 

Trưởng ban Ban chỉ đạo chuyển 

đổi số của Sở/Ban/Ngành 

10 

- Trưởng ban là Giám đốc 

Sở/Ban/Ngành: Điểm tối đa (10 điểm) 

- Trưởng ban là Phó giám đốc 

Sở/Ban/Ngành: 1/2*Điểm tối đa (5 

điểm); 

- Chưa có Ban chỉ đạo hoặc có nhưng 

Trưởng ban không phải Lãnh đạo 

Sở/Ban/Ngành: 0 điểm 

Văn bản, tài 

liệu chứng 

minh 

Sở/Ban/Ngành 

cung cấp 

1.2 

Người đứng đầu Sở/Ban/Ngành 

(Giám đốc Sở/Ban/Ngành) chủ trì, 

chỉ đạo chuyển đổi số 

10   

Văn bản, tài 

liệu chứng 

minh 

Sở/Ban/Ngành 

cung cấp 

1.2.1 

Giám đốc Sở/Ban/Ngành tham gia 

đầy đủ các cuộc họp về CĐS của 

tỉnh 

5 

a= Số cuộc họp CĐS của tỉnh có Giám 

đốc Sở/Ban/Ngành tham gia 

b= Tổng số cuộc họp CĐS của tỉnh có sự 

tham gia của Sở/Ban/Ngành 

- Tỷ lệ = a/b 

- Điểm= Tỷ lệ*Điểm tối đa 

    

1.2.2 Giám đốc Sở/Ban/Ngành chủ trì 5 a= Số cuộc họp CĐS của Sở/Ban/Ngành     



các cuộc họp về CĐS của 

Sở/Ban/Ngành 

có Giám đốc Sở/Ban/Ngành chủ trì 

b= Tổng số cuộc họp CĐS của 

Sở/Ban/Ngành  

- Tỷ lệ = a/b 

- Điểm= Tỷ lệ*Điểm tối đa 

1.3 

Văn bản chỉ đạo chuyên đề về 

chuyển đổi số do người đứng đầu 

Sở/Ban/Ngành (Giám đốc 

Sở/Ban/Ngành) ký 

10 

a=Số lượng văn bản chỉ đạo chuyên đề 

về chuyển đổi số do người đứng đầu 

Sở/Ban/Ngành (Giám đốc 

Sở/Ban/Ngành) ký; 

b=Tổng số lượng văn bản chỉ đạo 

chuyên đề về chuyển đổi số của 

Sở/Ban/Ngành; 

- Tỷ lệ=a/b 

- Điểm=Tỷ lệ*Điểm tối đa 

Văn bản, tài 

liệu chứng 

minh 

Sở/Ban/Ngành 

cung cấp 

1.4 

Cổng/ Trang thông tin điện tử của 

Sở/Ban/Ngành có chuyên mục 

riêng về chuyển đổi số 

10 

- Đã có chuyên mục và số lượng tin, bài 

về Chuyển đổi số trong năm đạt: 

+ Từ 20 trở lên: điểm tối đa (10 điểm);  

+ Từ 10 đến 19: 1/2 *Điểm tối đa (5 

điểm); 

+ Dưới 10: 1/4* Điểm tối đa (2,5 điểm);  

- Chưa có chuyên mục: 0 điểm 

Văn bản, tài 

liệu chứng 

minh 

Sở/Ban/Ngành 

cung cấp 

2 Thể chế số 25       

2.1 
Kế hoạch hành động 5 năm của 

Sở/Ban/Ngành về chuyển đổi số 
5 

- Đã ban hành: Điểm tối đa 

- Chưa ban hành: 0 điểm 

Văn bản, tài 

liệu chứng 

minh 

Sở/Ban/Ngành 

cung cấp 

2.2 
Kế hoạch hành động hằng năm của 

Sở/Ban/Ngành về chuyển đổi số 
10 

- Đã ban hành: Điểm tối đa 

- Chưa ban hành: 0 điểm 

Văn bản, tài 

liệu chứng 

minh 

Sở/Ban/Ngành 

cung cấp 

2.3 

Tham gia hội nghị, bồi dưỡng, tập 

huấn định kỳ hằng năm phổ biến, 

quán triệt và giám sát tuân thủ kiến 

trúc Chính quyền điện tử do Tỉnh, 

10 
- Có tham gia: Điểm tối đa 

- Không tham gia: 0 điểm 

Văn bản, tài 

liệu chứng 

minh 

Sở/Ban/Ngành 

cung cấp 

Comment [A2]: Đề nghị Sở 

Thông tin và Truyền thông 

xem lại tính hiệu quả của tiêu 

chí này. Quan trọng là nội 

dung chỉ đạo, chứ không quan 

trọng là cấp trưởng hay cấp 

phó ký. 

Comment [A3]: Đề nghị Sở 

Thông tin và Truyền thông 

xem xét, đưa ra tiêu chí chấm 

điểm theo % số lượng tin bài 

về chuyển đổi số trên tổng số 

tin bài trên trang thông tin 

điện tử trong năm 



thành phố tổ chức 

3 Nhân lực số 50       

3.1 
Tỷ lệ công chức, viên chức chuyên 

trách, kiêm nhiệm về chuyển đổi số 
10 

a= Số lượng công chức chuyên trách về 

chuyển đổi số; 

b= Số lượng công chức kiêm nhiệm về 

chuyển đổi số; 

c= Số lượng viên chức chuyên trách về 

chuyển đổi số; 

d= Số lượng viên chức kiêm nhiệm về 

chuyển đổi số; 

e= Tổng số công chức; 

f= Tổng số viên chức; 

- Tỷ lệ=(a+b+c+d)/(e+f); 

- Tính điểm theo phương pháp Min-Max 

dựa vào tỷ lệ cao nhất thì điểm tối đa và 

giảm dần 

Văn bản, tài 

liệu chứng 

minh 

Sở/Ban/Ngành 

cung cấp 

3.2 

Công chức, viên chức chuyên 

trách, kiêm nhiệm về An toàn 

thông tin mạng 

10 
Có: Điểm tối đa 

Không: 0 điểm 

Văn bản, tài 

liệu chứng 

minh 

Sở/Ban/Ngành 

cung cấp 

3.3 

Tỷ lệ công chức, viên chức được 

bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi 

số 

10 

a= Số lượng công chức, viên chức được 

bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số; 

b= Tổng số công chức, viên chức; 

- Tỷ lệ=a/b; 

- Điểm=Tỷ lệ*Điểm tối đa 

Văn bản, tài 

liệu chứng 

minh 

Sở/Ban/Ngành 

cung cấp 

3.4 

Tỷ lệ công chức của Sở/Ban/Ngành 

được gắn định danh số trong xử lý 

công việc 

10 

a=Số công chức của Sở/Ban/Ngành được 

gắn định danh số trong xử lý công việc 

b= Tổng số công chức của 

Sở/Ban/Ngành 

-Tỷ lệ: a/b 

- Điểm=Tỷ lệ*Điểm tối đa 

Văn bản, tài 

liệu chứng 

minh 

Sở/Ban/Ngành 

cung cấp 

3.5 
Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức 

được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng 
10 

a= Số lượng công chức, viên chức được 

bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số; 

Văn bản, tài 

liệu chứng 

Sở/Ban/Ngành 

cung cấp 

Comment [A4]: Đề nghị Sở 

Thông tin và Truyền thông bỏ 

cụm từ “thành phố” 

Comment [A5]:  
+ Đề nghị Sở Thông tin và 

Truyền thông nêu rõ khái 

niệm thế nào là công 

chức/viên chức kiêm nhiệm về 

chuyển đổi số. 

+ Dự thảo bộ tiêu chí hướng 

dẫn đánh giá và tính điểm căn 

cứ trên tỷ lệ cán bộ chuyên 

trách, kiêm nhiệm về chuyển 

đổi số/tổng số lượng công 

chức, viên chức của sở, ban, 

ngành. Số lượng công chức, 

viên chức của các sở, ban, 

ngành được giao tùy thuộc vào 

đặc thù ngành, lĩnh vực (ví dụ 

ngành y tế, nông nghiệp, giáo 

dục…), do đó việc sử dụng tỷ 

lệ cán bộ được giao nhiệm vụ 

chuyên trách, kiêm nhiệm về 

chuyển đổi số để đánh giá, xếp 

loại mức độ chuyển đổi số 

chưa thực sự phù hợp. 

Comment [A6]: Đề nghị Sở 

Thông tin và Truyền thông 

nêu rõ lớp bồi dưỡng, tập huấn 

chuyển đổi số do cơ quan, đơn 

vị nào tổ chức 



phân tích,  hai thác dữ liệu và công 

nghệ số 

b= Tổng số công chức, viên chức; 

- Tỷ lệ=a/b; 

-Tỷ lệ ≥ 50%: Điểm tối đa 

- Tỷ lệ < 50%: Tỷ lệ *Điểm tối đa 

minh 

4 An toàn thông tin mạng 33       

4.1 

Số lượng hệ thống thông tin đã 

được phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp 

độ 

10 

Tính điểm theo phương pháp Min-Max 

dựa vào đơn vị nào nhiều hệ thống thông 

tin đã được phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp 

độ nhất thì điểm tối đa và giảm dần 

Văn bản, tài 

liệu chứng 

minh 

Sở/Ban/Ngành 

cung cấp 

4.2 

Số lượng hệ thống thông tin triển 

 hai đầy đủ phương án bảo vệ theo 

Hồ sơ đề xuất cấp độ đã được phê 

duyệt 

10 

a= Số lượng hệ thống thông tin đã triển 

 hai đầy đủ phương án bảo vệ theo 

HSĐXCĐ đã được phê duyệt; 

b= Tổng số hệ thống thông tin đã được 

phê duyệt; 

- Tỷ lệ=a/b; 

- Điểm=Tỷ lệ*Điểm tối đa 

Văn bản, tài 

liệu chứng 

minh 

Sở/Ban/Ngành 

cung cấp 

4.3 
Tổng kinh phí chi cho an toàn 

thông tin (ATTT) 
13       

4.3.1 Kinh phí chung chi cho ATTT 5 

a= Tổng  inh phí đầu tư từ NSNN cho 

ATTT (tỷ đồng) ; 

b= Tổng số  inh phí đầu tư cho CNTT 

(tỷ đồng); 

- Tỷ lệ=a/b; 

- Điểm=Tỷ lệ*100% 

Thang điểm: 

Mức 1 ≥ 10 % (điểm tối đa = 5 điểm) 

Mức 2 ≥ 7% (70% điểm = 3,5 điểm) 

Mức 3 ≥ 3% (30% điểm = 1,5 điểm ) 

Mức 4 <3% (0 điểm) 

Văn bản, tài 

liệu chứng 

minh 

Sở/Ban/Ngành 

cung cấp 

4.3.2 Kinh phí giám sát ATTT 2 

Mức 1: ≥ 2 tỷ: 100% điểm phần này (2 

điểm). 

Mức 2: ≥ 1 tỷ: 70% điểm phần này (1,4 

Văn bản, tài 

liệu chứng 

minh 

Sở/Ban/Ngành 

cung cấp 

Comment [A7]: Đề nghị Sở 

Thông tin và Truyền thông 

nêu rõ lớp tập huấn, bồi dưỡng 

phân tích,  hai thác dữ liệu và 

công nghệ số do cơ quan, đơn 

vị nào tổ chức 

Comment [A8]: Các nhiệm 

vụ ứng dụng công nghệ thông 

tin, chuyển đổi số và đảm bảo 

an toàn thông tin trong từng 

ngành, lĩnh vực được bố trí 

kinh phí thực hiện căn cứ kế 

hoạch hằng năm được phê 

duyệt. Việc sử dụng số liệu 

 inh phí được bố trí chi cho an 

toàn thông tin để chấm điểm 

sẽ không có tính ổn định và 

khách quan. Mức kinh phí do 

UBND tỉnh quyết định chứ 

đơn vị không chủ động được. 

Đề nghị Sở Thông tin và 

Truyền thông xem lại tiêu chí 

này. 



điểm). 

Mức 3: ≥ 0,5 tỷ: 30% điểm phần này (0,6 

điểm) 

Mức 4: < 0,5 tỷ: 0% điểm phần này (0 

điểm) 

Đơn vị tỷ đồng 

4.3.3 
Đơn vị có tham gia lớp kiểm tra, 

đánh giá ATTT của tỉnh tổ chức 
2 

- Có tham gia: Điểm tối đa 

- Không tham gia: 0 điểm 

Văn bản, tài 

liệu chứng 

minh 

Sở/Ban/Ngành 

cung cấp 

4.3.4 

Đơn vị có tham gia lớp diễn tập, 

ứng cứu sự cố ATTT của tỉnh tổ 

chức 

2 
- Có tham gia: Điểm tối đa 

- Không tham gia: 0 điểm 

Văn bản, tài 

liệu chứng 

minh 

Sở/Ban/Ngành 

cung cấp 

4.3.5 
Đơn vị có tham gia lớp đào tạo, 

tập huấn ATTT của tỉnh 
2 

- Có tham gia: Điểm tối đa 

- Không tham gia: 0 điểm 

Văn bản, tài 

liệu chứng 

minh 

Sở/Ban/Ngành 

cung cấp 

5 Hoạt động chuyển đổi số 155       

5.1 

Cổng/Trang thông tin điện tử đáp 

ứng yêu cầu chức năng, tính năng 

kỹ thuật theo quy định 

10 

- Đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng 

kỹ thuật theo quy định: 4/5*Điểm tối đa 

(8 điểm); 

- Đã chuyển đổi sang công nghệ IPv6: 

1/5 *Điểm tối đa (2 điểm); 

- Chưa đáp ứng, chưa chuyển đổi: 0 

điểm 

Văn bản, tài 

liệu chứng 

minh 

Sở/Ban/Ngành 

cung cấp 

5.2 

Triển khai kênh số khác (ngoài 

Cổng/Trang TTĐT và Cổng DVC) 

để cung cấp thông tin và DVCTT 

5 

- Đã triển khai cung cấp thông tin: 

1/2*Điểm tối đa (2,5 điểm); 

- Đã triển khai cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến: 1/2*Điểm tối đa (2,5 điểm); 

- Chưa triển  hai: 0 điểm 

Văn bản, tài 

liệu chứng 

minh 

Sở/Ban/Ngành 

cung cấp 

5.3 

Triển khai kênh số khác (ngoài 

Cổng/Trang TTĐT) phục vụ tương 

tác trực tuyến cho người dân, 

doanh nghiệp 

5 
- Đã triển  hai: Điểm tối đa; 

- Chưa triển  hai: 0 điểm 

Văn bản, tài 

liệu chứng 

minh 

Sở/Ban/Ngành 

cung cấp 



5.4 

Tỷ lệ các ứng dụng có dữ liệu dùng 

chung được kết nối, sử dụng qua 

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 

cấp tỉnh (LGSP) 

5 

a= Tổng số các ứng dụng có dữ liệu 

dùng chung được kết nối, sử dụng qua 

LGSP; 

b= Tổng số các ứng dụng có dữ liệu 

dùng chung; 

- Tỷ lệ = a/b. 

- Điểm=Tỷ lệ* Điểm tối đa 

Văn bản, tài 

liệu chứng 

minh 

Sở/Ban/Ngành 

cung cấp 

5.5 
Tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ trực 

tuyến 
10 

a= Tổng số DVCTT mức 3 có phát sinh 

hồ sơ (cả trực tuyến và không trực 

tuyến); 

b= Tổng số DVCTT mức 4 có phát sinh 

hồ sơ (cả trực tuyến và không trực 

tuyến); 

c= Tổng số DVCTT mức 3 có phát sinh 

hồ sơ trực tuyến; 

d= Tổng số DVCTT mức 4 có phát sinh 

hồ sơ trực tuyến; 

- Tỷ lệ=(c+d)/(a+b) 

- Điểm=Tỷ lệ*Điểm tối đa 

Văn bản, tài 

liệu chứng 

minh 

Sở/Ban/Ngành 

cung cấp 

5.6 Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến 20 

a= Tổng số hồ sơ giải quyết DVC (gồm 

cả 4 mức độ) trong năm của các cơ quan, 

đơn vị thuộc Tỉnh, thành phố; 

b= Tổng số hồ sơ giải quyết trực tuyến 

của DVCTT mức độ 3; 

c= Tổng số hồ sơ giải quyết trực tuyến 

của DVCTT mức độ 4; 

- Tỷ lệ=(b+c)/a 

- Điểm= 

+ Tỷ lệ>=80%: Điểm tối đa; 

+ Tỷ lệ<80%: Tỷ lệ/80%*Điểm tối đa 

Văn bản, tài 

liệu chứng 

minh 

Sở/Ban/Ngành 

cung cấp 

5.7 
Triển khai nền tảng số quản trị 

tổng thể, thống nhất toàn 
10 

- Đã triển  hai: Điểm tối đa; 

- Chưa triển  hai: 0 điểm 

Văn bản, tài 

liệu chứng 

Sở/Ban/Ngành 

cung cấp 



Sở/Ban/Ngành phục vụ hoạt động 

chỉ đạo, điều hành và quản trị nội 

bộ của cơ quan nhà nước 

minh 

5.8 

Triển khai nền tảng giám sát trực 

tuyến phục vụ công tác quản lý nhà 

nước 

10 

- Đã triển  hai: Điểm tối đa; 

- Chưa triển  hai: 0 điểm 

Giải thích: Nền tảng giám sát trực tuyến 

phục vụ công tác quản lý nhà nước là 

nền tảng có thể cho phép theo dõi, đo 

lường, giám sát, hiển thị trực tuyến các 

chỉ số phục vụ công tác quản lý nhà 

nước. 

Văn bản, tài 

liệu chứng 

minh 

Sở/Ban/Ngành 

cung cấp 

5.9 

Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo 

(AI) trong hoạt động của chính 

quyền số 

10 

- Mỗi hoạt động nghiệp vụ quản lý nhà 

nước có ứng dụng AI để phân tích, xử lý 

dữ liệu tổng hợp tập trung phục vụ quản 

lý, ra quyết định: 1 điểm; 

- Tổng điểm  hông quá Điểm tối đa. 

Văn bản, tài 

liệu chứng 

minh 

Sở/Ban/Ngành 

cung cấp 

5.10 
Tổng chi Ngân sách nhà nước cho 

chính quyền số 
10 

a= Tổng chi Ngân sách nhà nước cho 

chính quyền số (cụ thể  inh phí đầu tư và 

 inh phí chi thường xuyên là bao nhiêu), 

Đơn vị tỷ đồng;; 

b= Tổng chi ngân sách nhà nước, Đơn vị 

tỷ đồng; 

- Tỷ lệ=a/b; 

- Điểm: 

+ Tỷ lệ>=1%: Điểm tối đa; 

- Tỷ lệ<1%: Tỷ lệ/1%*Điểm tối đa. 

Giải thích: chi cho chính quyền số là chi 

cho Ứng dụng CNTT phục vụ các hoạt 

động của cơ quan nhà nước 

Văn bản, tài 

liệu chứng 

minh 

Sở/Ban/Ngành 

cung cấp 

5.11 

Tỷ lệ hồ sơ công việc tại 

Sở/Ban/Ngành được xử lý trên môi 

trường mạng (trừ hồ sơ công việc 

10 

a= Số hồ sơ giải quyết thủ tục hành 

chính được luân chuyển trong nội bộ 

giữa các cơ quan có thẩm quyền giải 

Văn bản, tài 

liệu chứng 

minh 

Sở/Ban/Ngành 

cung cấp 

Comment [A9]: Các nhiệm 

vụ ứng dụng công nghệ thông 

tin, chuyển đổi số và đảm bảo 

an toàn thông tin trong từng 

ngành, lĩnh vực được bố trí 

kinh phí thực hiện căn cứ kế 

hoạch hằng năm được phê 

duyệt. Việc sử dụng số liệu 

tổng chi ngân sách nhà nước 

cho chính quyền số để chấm 

điểm sẽ không có tính ổn định 

và khách quan. Mức kinh phí 

do UBND tỉnh quyết định chứ 

đơn vị không chủ động được. 

Đề nghị Sở Thông tin và 

Truyền thông xem lại tiêu chí 

này 

 

+ Sở Tài chính đề nghị Sở 

Thông tin và Truyền thông 

xem xét, bổ sung dựa trên tiêu 

chí đánh giá tỷ lệ kinh phí 

thực hiện từ nguồn chi thường 

xuyên để thực hiện nhiệm vụ 

chuyển đổi số/tổng kinh phí 

thực hiện tự chủ/thường xuyên 

của sở, ban, ngành (không bao 

gồm chi lương, các  hoản phụ 

cấp, các khoản đóng góp theo 

lương) 



thuộc phạm vi bí mật nhà nước) quyết, hoặc các cơ quan có liên quan 

được thực hiện bằng phương thức điện tử  

b= Tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành 

chính (gọi là b) 

-Tỷ lệ=a/b 

-Tỷ lệ ≥ 90%: Điểm tối đa 

- Tỷ lệ < 90%: Tỷ lệ *Điểm tối đa 

5.12 

Tỷ lệ DVCTT mức độ 4, được 

cung cấp trên nhiều phương tiện 

truy cập khác nhau, bao gồm cả 

thiết bị di động 

10 

a= Số DVCTT mức độ 4, được cung cấp 

trên nhiều phương tiện truy cập khác 

nhau, bao gồm cả thiết bị di động 

b= Tổng số DVCTT mức độ 4 

Sở/Ban/Ngành cung cấp 

- Tỷ lệ= a/b 

- Điểm = Tỷ lệ*Điểm tối đa 

Ghi chú: Trường hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến trên Trang thông tin điện 

tử của đơn vị cũng được tính điểm 

Văn bản, tài 

liệu chứng 

minh 

Sở/Ban/Ngành 

cung cấp 

5.13 

Sở/Ban/Ngành có hoạt động kiểm 

tra của các cơ quan quản lý nhà 

nước được thực hiện thông qua môi 

trường số và hệ thống thông tin của 

cơ quan quản lý 

10 
- Có: Điểm tối đa 

- Không: 0 điểm 

Văn bản, tài 

liệu chứng 

minh 

Sở/Ban/Ngành 

cung cấp 

5.14 

Sở/Ban/Ngành tham gia mở dữ liệu 

và cung cấp dữ liệu mở phục vụ 

phát triển Chuyển đổi số 

10 
- Có: Điểm tối đa 

- Không: 0 điểm 

 Văn bản, tài 

liệu chứng 

minh 

 Sở/Ban/Ngành 

cung cấp 

5.15 

Sở/Ban/Ngành cung cấp dịch vụ 

24/7, sẵn sàng phục vụ trực tuyến 

bất cứ  hi nào người dân và doanh 

nghiệp cần. 

10 
- Có: Điểm tối đa 

- Không: 0 điểm 

 Văn bản, tài 

liệu chứng 

minh 

 Sở/Ban/Ngành 

cung cấp 

5.16 

Tỷ lệ dữ liệu quản lý của các cơ 

quan hành chính nhà nước được số 

hóa, lưu trữ tập trung tại Trung tâm 

10 

a = Tổng số dữ liệu quản lý của các cơ 

quan hành chính nhà nước được số hóa, 

lưu trữ tập trung tại Trung tâm tích hợp 

 Văn bản, tài 

liệu chứng 

minh 

 Sở/Ban/Ngành 

cung cấp 

Comment [A10]: Đề nghị Sở 

Thông tin và Truyền thông 

nêu rõ những Văn bản, Tài 

liệu chứng minh ở tiêu chí này 

là gồm những gì. 



tích hợp dữ liệu của tỉnh và đưa 

vào khai thác hiệu quả 

dữ liệu của tỉnh và đưa vào  hai thác 

hiệu quả 

b = Tổng số dữ liệu quản lý của các cơ 

quan hành chính 

Tỷ lệ = a/b 

Tỷ lệ ≥ 80%, điểm = Điểm tối đa 

Tỷ lệ < 80%, điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 

 

Comment [A11]: Đề nghị Sở 

Thông tin và Truyền thông 

nêu rõ những dữ liệu quản lý ở 

tiêu chí này gồm những gì. 

Nêu cụ thể cách tính của tiêu 

chí này để xác định ra % tỷ lệ. 
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