
PHỤ LỤC 1 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CCHC CẤP PHÒNG THUỘC UBND HUYỆN NĂM 2022 

 

 

STT 
Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm 

chỉ số 

(tối 

đa) 

Hướng dẫn chấm điểm 
Tài liệu kiểm chứng/ 

Số liệu chứng minh 

  TỔNG ĐIỂM 70     

1 CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 10     

1.1 
Công tác tham mưu xây dựng và ban hành kế 

hoạch 
2     

1.1.1 

Tham mưu xây dựng, ban hành và triển khai kế 

hoạch thực hiện chương trình công tác năm của 

huyện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đảm 

bảo chất lượng, đúng thời gian theo quy định 

1 

- Kế hoạch ban hành đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ 

thời gian: Điểm tối đa. 

- Kế hoạch ban hành không đảm bảo chất lượng và 

không đúng tiến độ thời gian: 0, 5 điểm 

- Không ban hành kế  hoạch: 0 điểm 

* Yêu cầu cầu: Kế hoạch được ban hành phải xác định 

đầy đủ các nhiệm vụ phù hợp chương trình công tác 

năm của huyện. Ban hành kịp thời đúng thời gian quy 

định. 

- Kế  hoạch công tác năm  

 

1.1.2 Thực hiện kế hoạch công tác năm  1 
- Thực hiện 100% các nhiệm vụ: Điểm tối đa 

- Thực hiện dưới 100%: 0.5 điểm 
Báo cáo 

1.2 Báo cáo CCHC 2     

1.2.1 
Số lượng, nội dung báo cáo định kỳ (tháng, quý, 

6 tháng, 9 tháng, năm)  
1 

- Đủ số lượng báo cáo định kỳ: 1 điểm; 

- Không đủ số lượng báo cáo: 0 điểm 
Báo cáo 



 

STT 
Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm 

chỉ số 

(tối 

đa) 

Hướng dẫn chấm điểm 
Tài liệu kiểm chứng/ 

Số liệu chứng minh 

1.2.2 
Báo cáo được gửi đúng thời gian quy định, đảm 

bảo chất lượng 
1 

- Báo cáo gửi đúng tiến độ thời gian: 0,5 điểm 

- Báo cáo đảm bảo chất lượng: 0,5 điểm 

- Báo cáo không đảm bảo chất lượng và không đúng 

tiến độ: 0 điểm 

* Báo cáo đạt chất lượng phải đảm bảo đủ 02 yêu cầu: 

(1) Báo cáo đủ nội dung theo các lĩnh vực được phân 

công theo chức năng, nhiệm vụ 

(2) Nêu rõ kết quả đạt được: Báo cáo theo đúng yêu 

cầu của Thủ trưởng đơn vị hoặc cơ quan cấp trên yêu 

cầu. 

  

1.3 Sự năng động trong chỉ đạo, điều hành 2     

1.3.1 
Sáng kiến và áp dụng hiệu quả sáng kiến trong 

triển khai nhiệm vụ 
1 

Các sáng kiến hoặc giải pháp, cách làm mới trong thực 

hiện nhiệm vụ phải đáp ứng yêu cầu sau: 

+ Được UBND huyện phê duyệt; 

+ Lần đầu tiên được áp dụng hoặc áp dụng thử để nâng 

cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; 

+ Đã hoặc có khả năng mang lại lợi ích thiết thực, 

nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ của huyện 

- Nếu có từ 03 sáng kiến hoặc giải pháp trở lên: 1 

điểm; 

- Có từ 1 đến 2 sáng kiến: 0,5 điểm 

- Không có sáng kiến: 0 điểm 

- Quyết định công nhận 

của Chủ tịch UBND 

huyện 

- Đề xuất tại các báo cáo 

của đơn vị được UBND 

huyện thống nhất triển 

khai 

1.3.2 
Xây dựng và thực hiện công khai quy trình giải 

quyết công việc nội bộ của đơn vị 
1 

- Có xây dựng và thực hiện công khai: 1 điểm; 

- Xây dựng nhưng công khai không đầy đủ: 0,5 điểm; 

- Không xây dựng hoặc không công khai: 0 điểm 

- Quy trình; 

- Báo cáo 

1.4 Thực hiện công tác kiểm tra 2     



 

STT 
Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm 

chỉ số 

(tối 

đa) 

Hướng dẫn chấm điểm 
Tài liệu kiểm chứng/ 

Số liệu chứng minh 

1.4.1 

Tham gia đầy đủ, đúng thành phần, có hiệu quả 

các đoàn kiểm tra công vụ, kiểm tra các nhiệm 

vụ liên quan đến công tác CCHC 

1 

- Tham gia đầy đủ, đúng thành phần các đoàn kiểm tra: 

điểm tối đa; 

- Tham gia không đầy đủ hoặc không đúng thành 

phần: 50% điểm tối đa; 

- Không tham gia: 0 điểm 

  

1.4.2 

Kết quả kiểm tra của cơ quan cấp trên đối với các 

lĩnh vực trong công tác CCHC thuộc chức năng, 

nhiệm vụ của đơn vị 

1 

- Kết luận, biên bản của đoàn kiểm tra: không bị phê 

bình, đôn đốc đối với lĩnh vực chuyên môn thuộc chức 

năng nhiệm vụ: Điểm tối đa; 

- Kết luận, biên bản của đoàn kiểm tra: bị phê bình, 

đôn đốc đối với lĩnh vực chuyên môn thuộc chức năng, 

nhiệm vụ: 0 điểm 

Biên bản kiểm tra (hoặc 

thông báo kết luận kiểm 

tra) 

1.5 
Ban hành và thực hiện kế hoạch công tác tuần 

(nếu có), tháng, quý, năm 
2 

Điểm = Số Kế hoạch ban hành/Tổng số KH cần ban 

hành * 2 điểm 
  

2 
THỰC HIỆN VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU 

HÀNH CỦA UBND HUYỆN VÀ CỦA CẤP 

TRÊN 

7 
  

2.1 

Hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên và các 

nhiệm vụ đột xuất được UBND huyện giao trong 

năm 

4 

Hoàn thành 100% nhiệm vụ: 4 điểm; 

- Chậm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc chức 

năng, nhiệm vụ của đơn vị: 2 điểm; 

- Không thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc chức 

năng, nhiệm vụ của đơn vị: 0 điểm 

- Báo cáo 

Qua theo dõi của UBND 

huyện 

 



 

STT 
Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm 

chỉ số 

(tối 

đa) 

Hướng dẫn chấm điểm 
Tài liệu kiểm chứng/ 

Số liệu chứng minh 

2.2 
Thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp 

trên  
3 

- Thực hiện đúng hạn: 3 

- Chậm thực hiện: 1.5 điểm 

- Không thực hiện: 0 

- Báo cáo 

Qua theo dõi của UBND 

huyện 

 

3 

TỰ KIỂM TRA, RÀ SOÁT CÁC VĂN BẢN 

QUY PHẠM PHÁP LUẬT (VBQPPL), THEO 

DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT (TDTHPL), 

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

(PBGDPL) 

8     

3.1 
Thực hiện rà soát, tự kiểm tra các VBQPPL 

thuộc lĩnh vực phòng quản lý 
2 

- Thực hiện kịp thời sau khi có sự thay đổi về cơ sở 

pháp lý của VBQQL, văn bản chỉ đạo điều hành của 

cấp trên đối với lĩnh vực phòng quản lý: 2 điểm; 

- Thực hiện không kịp thời hoặc không thực hiện việc 

rà soát, tự kiểm tra ngay sau khi có sự thay đổi về cơ 

sở pháp lý của các VBQPPL, văn bản chỉ đạo điều 

hành của cấp trên đối với lĩnh vực phòng quản lý: 0 

điểm 

Báo cáo; Văn bản QPPL 

3.2 
Thực hiện công tác báo cáo hàng năm về kiểm 

tra, xử lý VBQPPL thuộc lĩnh vực phòng quản lý 
1 

- Gửi đúng tiến độ thời gian, đảm bảo chất lượng: 1 

điểm; 

- Gửi chậm hoặc nội dung không đảm bảo: 0,5 điểm; 

- Không gửi: 0 điểm 

Báo cáo 

3.3 

Kịp thời kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử 

lý, giải quyết các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 

các VBQPPL, văn bản chỉ đạo điều hành của cấp 

trên thuộc lĩnh vực phòng quản lý 

1 

- 100% số vấn đề phát sinh qua kiểm tra đều được xử 

lý, giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền 

xử lý, giải quyết: 1 điểm. 

- Từ 85% - dưới 100% số vấn đề phát hiện qua kiểm 

tra đều được xử lý, giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan 

có thẩm quyền xử lý, giải quyết: 0,5 điểm; 

- Dưới 85% số vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử 

- Văn bản giải quyết hoặc 

văn bản kiến nghị; 

- Báo cáo công tác kiểm 

soát TTHC của phòng; 

- Các văn bản xử lý các 

vấn đề phát hiện qua rà 

soát; 



 

STT 
Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm 

chỉ số 

(tối 

đa) 

Hướng dẫn chấm điểm 
Tài liệu kiểm chứng/ 

Số liệu chứng minh 

lý, giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền 

xử lý, giải quyết: 0 điểm 

3.4 
Thực hiện chế độ báo cáo, theo dõi thi hành pháp 

luật thuộc phạm vi quản lý 
1 

- Báo cáo đầy đủ, bảo đảm thời gian quy định : 1 điểm. 

- Báo cáo không đầy đủ là 0,5 điểm. 

- Không báo cáo : 0 điểm. 

Báo cáo theo dõi thi hành 

pháp luật năm 

3.5 
Xử lý những bất cập qua theo dõi thi hành pháp 

luật 
1 

- Xử lý 100% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến 

nghị xử lý: 1 điểm. 

- Xử lý từ 50%-dưới 100%  là 0,5 điểm,  

- Xử lý dưới 50% các vấn đề phát hiện xử lý: 0 điểm 

Báo cáo theo dõi thi hành 

pháp luật năm 

3.6 

Tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạch, 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác 

PBGDPL của huyện 

1 

- Báo cáo đầy đủ, đúng nội dung bảo đảm thời gian 

quy định:1 điểm. 

- Báo cáo không đầy đủ, chậm thời gian là 0,5 điểm 

- Không có báo cáo: 0 điểm 

Báo cáo PBGDPL, kế 

hoạch, công văn, đề án 



 

STT 
Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm 

chỉ số 

(tối 

đa) 

Hướng dẫn chấm điểm 
Tài liệu kiểm chứng/ 

Số liệu chứng minh 

3.7 Triển khai các hoạt động PBGDPL 1 

- Xây dựng báo cáo PBGDPL năm; đăng tải các hoạt 

động PBGDPLđầyđủ trên trang thông tin điện tử đúng 

nội dung bảo đảm thời gian quy định:1 điểm. 

- Có xây dựng báo cáo PBGDPL năm nhưng đăng tải 

các hoạt động PBGDPL không đầy đủ trên trang thông 

tin điện tử: 0,5 điểm 

- Không có báo cáo: 0 điểm  

 

- Báo cáo PBGDPL năm. 

- Đăng tải các hoạt động 

PBGDPL trên trang điện 

tử của huyện. 

4 CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 13 
(Đơn vị nào không có TTHC thì không chấm nội 

dung này) 
  

4.1 Rà soát, đánh giá, cập nhật TTHC 2     

4.1.1 
Mức độ hoàn thành kế hoạch rà soát, đánh giá, 

cập nhật TTHC của huyện 
1 

- Hoàn thành 100% kế hoạch: 1 điểm; 

- Hoàn thành 85% - dưới 100% kế hoạch: 0,5 điểm; 

- Hoàn thành dưới 85% kê hoạch: 0 điểm 

Báo cáo 

4.1.2 
Tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền xử lý 

các vấn đề phát sinh qua rà soát 
1 

- 100% các vấn đề phát hiện qua rà soát đều được xử 

lý giải quyết hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm 

quyền xử lý giải quyết: 1 điểm; 

- Dưới 100%: 0 điểm 

Văn bản giải quyết hoặc 

văn bản kiến nghị 

4.2 

Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện 

công khai TTHC thuộc thẩm quyền của huyện 

theo quy định 

2     

4.2.1 

Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện 

niêm yết đầy đủ, kịp thời theo quy định các 

TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện 

1 

- Phối hợp niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời, đúng 

quy định: 1 điểm; 

- Có phối hợp công khai nhưng không đầy đủ hoặc 

không kịp thời: 0,5 điểm; 

- Không phối hợp: 0 điểm. 

 Qua theo dõi của UBND 

huyện 



 

STT 
Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm 

chỉ số 

(tối 

đa) 

Hướng dẫn chấm điểm 
Tài liệu kiểm chứng/ 

Số liệu chứng minh 

4.2.2 

Phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện công 

khai đầy đủ, kịp thời các TTHC thuộc lĩnh vực 

quan lý trên Cổng TTĐT huyện 

1 

- Phối hợp niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời, đúng 

quy định: 1 điểm; 

- Có phối hợp công khai nhưng không đầy đủ hoặc 

không kịp thời: 0,5 điểm; 

- Không phối hợp: 0 điểm. 

  

4.3 
Kết quả giải quyết hồ sơ hành chính theo thẩm 

quyền 
4 

- 100% số hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hẹn 

và trước hẹn: 4 điểm; 

- Dưới 100% số hồ sơ hành chính được giải quyết 

đúng hẹn và trước hẹn: 0 điểm. 

 

Báo cáo kết quả giải quyết 

hồ sơ TTHC của Bộ phận 

Một cửa của huyện 

4.4 

Tuân thủ đúng quy trình/quy chế giải quyết 

TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

của huyện 

2 
- Tuân thủ đúng quy trình/quy chế: 2 điểm; 

- Không tuân thủ quy trình/quy chế: 0 điểm. 
  

4.5 
Thực hiện quy định về xin lỗi trong quá trình 

tham mưu giải quyết TTHC tại đơn vị 
2 

- Không có trường hợp nào phải xin lỗi theo quy định 

và 100% hồ sơ hành chính quá hạn thực hiện xin lỗi 

theo quy định: 2 điểm; 

- Có hành chính quá hạn giải quyết không xin lỗi hoặc 

xin lỗi chậm so với quy định: 0 điểm. 

Văn bản xin lỗi 

4.6 

Chủ động rà soát, đề xuất rút ngắn thời gian giải 

quyết TTHC thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn 

vị 

1 

- Có TTHC đã thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết: 

1 điểm; 

- Không có TTH rút ngắn thời gian giải quyết: 0 điểm. 

Văn bản đề xuất của đơn 

vị 



 

STT 
Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm 

chỉ số 

(tối 

đa) 

Hướng dẫn chấm điểm 
Tài liệu kiểm chứng/ 

Số liệu chứng minh 

5 
CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH 

CHÍNH 
4     

5.1 

Tổ chức, hoạt động theo quy định về chức năng, 

nhiệm vụ của phòng, thực hiện tốt sự phối hợp 

với các phòng, ban trong công tác tham mưu, giải 

quyết công việc đảm bảo hiệu quả, chất lượng 

2 

- Tổ chức, hoạt động đúng, hiệu quả chức năng, nhiệm 

vụ của phòng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị: 2 

điểm; 

- Đôn đốc, nhắc nhở, chậm trễ phối hợp với các phòng, 

ban trong công tác tham mưu giải quyết công việc của 

huyện: 0 điểm 

- Báo cáo; 

Theo dõi của UBND 

huyện 

5.2 
Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND 

huyện 
2 

- Thực hiện đúng quy chế: 2 điểm; 

- Không thực hiện đúng: 0 điểm 
  

6 
XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT 

LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC 
8     

6.1 Công tác đào tạo bồi dưỡng 2     

6.1.1 

Tham mưu UBND huyện phối hợp với các đơn 

vị liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng (lĩnh vực 

đơn vị được giao tham mưu)  

1 

- 100% các lớp tập huấn được tổ chức theo KH: 1 

điểm; 

- Không tổ chức lớp: 0 điểm 

Kế hoạch, công văn tập 

huấn 

6.1.2 
Tham gia đầy đủ các lớp ĐTBD do huyện tổ 

chức 
1 

- Tham gia đầy đủ: 1 điểm; 

- Có tham gia nhưng không đầy đủ: 0,5 điểm; 

- Không tham gia: 0 điểm 

  

6.2 Thực hiện đánh giá công chức theo quy định 2 

- Thực hiện đúng quy định: 2 điểm; 

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy 

định: 0 điểm 

Biên bản họp của cơ quan 

6.3 
Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính 

và Quy tắc ứng xử của công chức 
2 

- Không có công chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành 

chính và Quy tắc ứng xử: 2 điểm; 

- Có trường hợp vi phạm: 0 điểm 

  



 

STT 
Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm 

chỉ số 

(tối 

đa) 

Hướng dẫn chấm điểm 
Tài liệu kiểm chứng/ 

Số liệu chứng minh 

6.4 

Thực hiện việc cử công chức đến Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả cấp huyện đảm bảo đáp ứng 

yêu cầu giải quyết công việc (Đối với các phòng 

chuyên môn không có hồ sơ giải quyết TTHC tại 

bộ phận Một cửa thì đạt điểm tối đa) 

2 

- Có thực hiện: 2 điểm; 

- Có thực hiện nhưng không đáp ứng yêu cầu giải 

quyết công việc: 1 điểm; 

- Không thực hiện: 0 điểm 

  

7 CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 8     

7.1 

Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 

tài chính, tiết kiệm kinh phí, tăng thu nhập cho 

công chức, HĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP 

2 

Theo quy định tại Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 

07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 

của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành 

chính đối với các cơ quan nhà nước. 

- Có thực hiện: 2 điểm; 

- Không thực hiện: 0 điểm 

Báo cáo; Đề xuất tăng thu 

nhập cho cán bộ công 

chức 

7.2 

Thực hiện phân phối thu nhập tăng thêm cho cán 

bộ, công chức trên cơ sở đánh giá, xếp loại mức 

độ hoàn thành nhiệm vụ 

2 
- Có thực hiện: 2 điểm; 

- Không thực hiện: 0 điểm 

Quy chế của cơ quan; Quy 

chế chi tiêu nội bộ; Báo 

cáo 

7.3 Lập dự toán, chấp hành dự toán 2 

Đơn vị thực hiện xây dựng dự toán ngân sách năm 

theo đúng quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC 

ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính  hướng dẫn về công 

khai đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được 

ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

- Thực hiện xây dựng, báo cáo đúng quy định và gửi 

đúng thời gian: 2 điểm; 

- Thực hiện xây dựng, báo cáo đúng quy định và gửi 

sau thời hạn: 1 điểm; 

- Thực hiện xây dựng và báo cáo không đúng quy 

định: 0 điểm 

Báo cáo 



 

STT 
Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm 

chỉ số 

(tối 

đa) 

Hướng dẫn chấm điểm 
Tài liệu kiểm chứng/ 

Số liệu chứng minh 

7.4 Công khai dự toán và quyết toán ngân sách 2 

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

Tài chính  hướng dẫn về công khai đối với đơn vị dự 

toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ 

trợ. 

- Thực hiện công khai đúng quy định và gửi báo cáo 

đúng thời hạn: 2 điểm; 

- Thực hiện công khai đúng quy định nhưng gửi báo 

cáo sau thời hạn: 1 điểm; 

- Thực hiện công khai không đúng quy định hoặc 

không công khai: 0 điểm 

Báo cáo; Quyết định 

8 HIỆN ĐẠI HOÁ NỀN HÀNH CHÍNH 12     

8.1 Ứng dụng CNTT của phòng 10     

8.1.1 
Người đứng đầu đơn vị sử dụng phần mềm 

QLVB và điều hành trong hoạt động của đơn vị 
2 

- Người đứng đầu đơn vị sử dụng phần mềm trong 

hoạt động của đơn vị từ 90% - 100%: 2 điểm; 

- 80% - dưới 90%: 1 điểm; 

- Dưới 80%: 0 điểm 

Lịch sử xử lý văn bản trên 

hệ thống của đơn vị (Ảnh 

chụp quy trình xử lý văn 

bản của phòng, lãnh đạo) 

8.1.2 

Tỷ lệ công chức được cấp tài khoản và sử dụng 

thường xuyên  phần mềm QLVB và điều hành 

trong thực hiện nhiệm vụ 

2 

- 100% công chức được cấp tài khoản và sử dụng 

thường xuyên: 2 điểm; 

- 100% công chức được cấp tài khoản nhưng sử dụng 

không thường xuyên: 1 điểm; 

- 100% công chức được cấp tài khoản nhưng không sử 

dụng: 0 điểm 

Lịch sử xử lý văn bản trên 

hệ thống của công chức 

phòng (tạo hồ sơ công 

việc, dự thảo văn bản…) 

8.1.3 

Mức độ sử dụng thư điện tử công vụ trong trao 

đổi công việc, đảm bảo việc gửi nhận văn bản 

điện tử trong giao dịch hành chính (gồm cả giao 

dịch nội bộ và giao dịch với cơ quan, đơn vị bên 

ngoài) (trừ những văn bản thực hiện chế độ mật) 

2 

- 100% văn bản được gửi nhận qua mạng: 2 điểm; 

- Từ 85% - dưới 100%: 1 điểm; 

- Dưới 85%: 0 điểm 

 Ảnh chụp 



 

STT 
Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm 

chỉ số 

(tối 

đa) 

Hướng dẫn chấm điểm 
Tài liệu kiểm chứng/ 

Số liệu chứng minh 

8.1.4 

Sử dụng phần mềm một cửa điện tử để xử lý hồ 

sơ TTHC (đối với phòng chuyên môn không có 

TTHC thì không chấm tiêu chí này) 

2 

- 100% hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng 

được giải quyết trên phần mềm: 2 điểm; 

- 95% - dưới 100%: 1 điểm; 

- Dưới 95%: 0 điểm 

Báo cáo Kết quả giải 

quyết hồ sơ TTHC hàng 

quý của đơn vị 

8.1.5 

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến được xử lý đúng, trước 

hạn (đối với các TTHC đang thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3) (đối với phòng 

chuyên môn không có TTHC thì không chấm 

tiêu chí này) 

2 

- 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn: 2 

điểm; 

- Từ 95% - dưới 100%: 1 điểm; 

- Dưới 95%: 0 điểm 

Báo cáo Kết quả giải 

quyết hồ sơ TTHC hàng 

quý của đơn vị 

8.2 

Áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 

trong hoạt động quản lý của đơn vị (đối với 

phòng chuyên môn không có TTHC thì không 

chấm tiêu chí này) 

2     

8.2.1 
Duy trì, cải tiến hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn 

ISO trong hoạt động quản lý tại đơn vị 
1 

Việc duy trì, cải tiến hệ thống QLCL trong hoạt động 

của đơn vị sau khi tự công bố hệ thống QLCL phù hợp 

tiêu chuẩn thể hiện ở việc thực cập nhật các thay đổi 

của văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt 

động xử lý công việc vào hệ thống QLCL; thực hiện 

đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo theo quy 

định, sau đánh giá có thực hiện các hoạt động khắc 

phục những điểm không phù hợp của hệ thống như sửa 

đổi, bổ sung nội dung các quy trình tác nghiệp, quy 

trình bắt buộc theo yêu cầu của tiêu chuẩn; thực hiện 

công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp 

phạm vi áp dụng cua hệ thống QLCL. 

- Có thực hiện: 1 điểm; 

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

điểm 

Các tài liệu chứng minh 

việc cập nhật các quy định 

mới vào hệ thống QLCL; 

báo cáo đánh giá; Biên 

bản họp xét của lãnh đạo; 

các bằng chứng thực hiện 

khắc phục các điểm không 

phù hợp; Quyết định công 

bố lại hệ thống QLCL 

(nếu có) 



 

STT 
Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm 

chỉ số 

(tối 

đa) 

Hướng dẫn chấm điểm 
Tài liệu kiểm chứng/ 

Số liệu chứng minh 

8.2.2 

Xây dựng và thực hiện quy trình giải quyết công 

việc đáp ứng tiêu chuẩn ISO trong hoạt động tại 

phòng 

1 

- 100% TTHC được xây dựng quy trình ISO và triển 

khai thực hiện đúng quy định: 1 điểm; 

- Dưới 100%: 0 điểm 

Kết quả đánh giá nội bộ 

hoặc kết quả kiểm tra của 

đơn vị hoặc kết quả kiểm 

tra của Sở Khoa học và 

Công nghệ 
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STT 
Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm 

chỉ số 

(tối 

đa) 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng 

  TỔNG ĐIỂM 70    

1 CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 10    

1.1 Công tác tham mưu xây dựng và ban hành kế hoạch 2    

1.1.1 
Tham mưu xây dựng, ban hành và triển khai kế hoạch thực hiện 

chương trình công tác năm của huyện theo chức năng, nhiệm vụ của 

đơn vị đảm bảo chất lượng, đúng thời gian theo quy định 
1    

1.1.2 Thực hiện kế hoạch công tác năm 1    

1.2 Báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất 2    

1.2.1 
Số lượng, nội dung báo cáo định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, 9 

tháng, năm) và báo cáo chuyên đề, đột xuất (nếu có) 
1    

1.2.2 
Báo cáo được gửi đúng thời gian quy định, đảm bảo chất 

lượng 
1    

1.3 Sự năng động trong chỉ đạo, điều hành 2    

1.3.1 
Sáng kiến và áp dụng hiệu quả sáng kiến trong triển khai 

nhiệm vụ 
1    

1.3.2 
Xây dựng và thực hiện công khai quy trình giải quyết công 

việc nội bộ của đơn vị 
1    

1.4 Thực hiện công tác kiểm tra 2    

1.4.1 
Tham gia đầy đủ, đúng thành phần, có hiệu quả các đoàn kiểm 

tra công vụ, kiểm tra các nhiệm vụ liên quan đến công tác 
1    



 

STT 
Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm 

chỉ số 

(tối 

đa) 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng 

CCHC 

1.4.2 
Kết quả kiểm tra của cơ quan cấp trên đối với các lĩnh vực 

trong công tác CCHC thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị 
1    

1.5 
Ban hành và thực hiện kế hoạch công tác tuần (nếu có), tháng, 

quý, năm 
2    

2 
THỰC HIỆN VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND 

HUYỆN VÀ CỦA CẤP TRÊN 
7    

2.1 
Hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên và các nhiệm vụ đột xuất 

được UBND huyện giao trong năm 
4  

 

2.2 Thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên 3  
 

3 

TỰ KIỂM TRA, RÀ SOÁT CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM 

PHÁP LUẬT (VBQPPL), THEO DÕI THI HÀNH PHÁP 

LUẬT (TDTHPL), PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

(PBGDPL) 

8    

3.1 
Thực hiện rà soát, tự kiểm tra các VBQPPL thuộc lĩnh vực phòng 

quản lý 
2    

3.2 
Thực hiện công tác báo cáo hàng năm về kiểm tra, xử lý VBQPPL 

thuộc lĩnh vực phòng quản lý 
1    

3.3 
Kịp thời kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết các 

vấn đề phát hiện qua kiểm tra các VBQPPL, văn bản chỉ đạo điều 

hành của cấp trên thuộc lĩnh vực phòng quản lý 

1    



 

STT 
Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm 

chỉ số 

(tối 

đa) 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng 

3.4 
Thực hiện chế độ báo cáo, theo dõi thi hành pháp luật thuộc phạm 

vi quản lý 
1  

 

3.5 Xử lý những bất cập qua theo dõi thi hành pháp luật 1  
 

3.6 
Tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạch, văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL của huyện 
1  

 

3.7 Triển khai các hoạt động PBGDPL 1    

4 CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 13  
(Đơn vị nào không có TTHC thì không chấm 

nội dung này) 

4.1 Rà soát, đánh giá, cập nhật TTHC 2    

4.1.1 
Mức độ hoàn thành kế hoạch rà soát, đánh giá, cập nhật TTH 

của huyện 
1    

4.1.2 
Tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề 

phát sinh qua rà soát 
1    

4.2 
Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công khai 

TTHC thuộc thẩm quyền của huyện theo quy định 
2    

4.2.1 

Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện niêm yết đầy 

đủ, kịp thời theo quy định các TTHC thuộc lĩnh vực quản lý 

của đơn vị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện 

1    



 

STT 
Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm 

chỉ số 

(tối 

đa) 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng 

4.2.2 
Phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện công khai đầy đủ, kịp 

thời các TTHC thuộc lĩnh vực quan lý trên Cổng TTĐT huyện 
1    

4.3 Kết quả giải quyết hồ sơ hành chính theo thẩm quyền 4    

4.4 
Tuân thủ đúng quy trình/quy chế giải quyết TTHC theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông của huyện 
2    

4.5 
Thực hiện quy định về xin lỗi trong quá trình tham mưu giải 

quyết TTHC tại đơn vị 
2    

4.6 
Chủ động rà soát, đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết TTHC 

thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị 
1    

5 CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH 4    

5.1 

Tổ chức, hoạt động theo quy định về chức năng, nhiệm vụ của 

phòng, thực hiện tốt sự phối hợp với các phòng, ban trong 

công tác tham mưu, giải quyết công việc đảm bảo hiệu quả, 

chất lượng 

2    

5.2 Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND huyện 2    

6 
XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ 

CÔNG CHỨC 
10    

6.1 
Thực hiện bố trí, phân công nhiệm vụ công chức theo vị trí 

việc làm được phê duyệt 
2    

6.2 Công tác đào tạo bồi dưỡng 2    

6.2.1 

Tham mưu UBND huyện phối hợp với các đơn vị liên quan tổ 

chức đào tạo, bồi dưỡng (lĩnh vực đơn vị được giao tham 

mưu)  

1    

6.2.2 Tham gia đầy đủ các lớp ĐTBD do huyện tổ chức 1    



 

STT 
Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm 

chỉ số 

(tối 

đa) 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng 

6.3 Thực hiện đánh giá công chức theo quy định 2    

6.4 
Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính và Quy tắc 

ứng xử của công chức 
2    

6.5 

Thực hiện việc cử công chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả cấp huyện đảm bảo đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc 

(Đối với các phòng chuyên môn không có hồ sơ giải quyết 

TTHC tại bộ phận Một cửa thì đạt điểm tối đa) 

2     

7 CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 8 0   

7.1 

Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, tiết 

kiệm kinh phí, tăng thu nhập cho công chức, HĐ theo Nghị 

định 68/2000/NĐ-CP 

2     

7.2 

Thực hiện phân phối thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công 

chức trên cơ sở đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm 

vụ 

2     

7.3 Lập dự toán, chấp hành dự toán 2     

7..4 Công khai dự toán và quyết toán ngân sách 2     

8 HIỆN ĐẠI HOÁ NỀN HÀNH CHÍNH 12 0   

8.1 Ứng dụng CNTT của phòng 10 0   

8.1.1 
Người đứng đầu đơn vị sử dụng phần mềm QLVB và điều 

hành trong hoạt động của đơn vị 
2     

8.1.2 

Tỷ lệ công chức được cấp tài khoản và sử dụng thường xuyên  

phần mềm QLVB và điều hành tác nghiệp trong thực hiện 

nhiệm vụ 

2     



 

STT 
Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm 

chỉ số 

(tối 

đa) 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng 

8.1.3 

Mức độ sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc, 

đảm bảo việc gửi nhận văn bản điện tử trong giao dịch hành 

chính (gồm cả giao dịch nội bộ và giao dịch với cơ quan, đơn 

vị bên ngoài) (trừ những văn bản thực hiện chế độ mật) 

2     

8.1.4 
Sử dụng phần mềm một cửa điện tử để xử lý hồ sơ TTHC (đối 

với phòng chuyên môn không có TTHC thì đạt điểm tuyệt đối) 
2   

(Đơn vị nào không có TTHC thì không chấm 

nội dung này) 

8.1.5 
Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến được xử lý đúng, trước hạn (đối với các 

TTHC đang thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3) 
2   

(Đơn vị nào không có TTHC thì không chấm 

nội dung này) 

8.2 
Áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO trong hoạt động 

quản lý của đơn vị 
2 0 

(Đơn vị nào không có TTHC thì không chấm 

nội dung này) 

8.2.1 
Duy trì, cải tiến hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO trong 

hoạt động quản lý tại đơn vị 
1     

8.2.2 
Xây dựng và thực hiện quy trình giải quyết công việc đáp ứng 

tiêu chuẩn ISO trong hoạt động tại phòng 
1     
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