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QUYẾT ĐỊNH 

V/v ban hành bộ Chỉ số xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành 

chính của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban 

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

2020; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 5491/KH-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về 

cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh 

ban hành Đề án thực hiện khâu đột phá về CCHC; trọng tâm là cải cách TTHC 

trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 972/TTr-SNV ngày 

31/8/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành bộ Chỉ số xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách 

hành chính (sau đây viết tắt là bộ Chỉ số CCHC) của các sở, ban, ngành; UBND 

các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ với các nội dung sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG 

1. Mục tiêu 

a) Chỉ số CCHC để theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan và công 

bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hằng năm của các sở, ban, 

ngành; UBND các huyện, thành, thị (sau đây viết tắt là các cơ quan, đơn vị), 

đồng thời làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và xét thi 

đua, khen thưởng.  

b) Nâng cao trách nhiệm, vai trò người đứng đầu và cán bộ, công chức, 

viên chức trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. 

c) Căn cứ bộ Chỉ số CCHC, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng mục 

tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện cải cách hành chính đảm bảo phù hợp 

với chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm 

khắc phục những tồn tại, hạn chế góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính 

của tỉnh. 

d) Hằng năm tổ chức triển khai xác định và công bố Chỉ số CCHC của 

các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. 
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2. Yêu cầu  

a) Chỉ số CCHC phải bám sát nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành 

chính nhà nước của Chính phủ; Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn và hằng 

năm của tỉnh. 

b) Đánh giá trung thực, khách quan việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành 

chính tại cơ quan, đơn vị. 

c) Tăng cường sự tham gia đánh giá của cá nhân, tổ chức và người dân vào 

quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan, đơn 

vị thông qua điều tra xã hội học. 

3. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

a) Phạm vi điều chỉnh 

- Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hằng 

năm của các cơ quan, đơn vị thông qua bộ Chỉ số CCHC.  

- Thời gian đánh giá, xác định Chỉ số CCHC năm được tính từ ngày 01/01 

đến ngày 31/12 hằng năm. 

b) Đối tượng áp dụng 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành, thị. 

Không áp dụng đối với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội; Văn phòng 

HĐND tỉnh; các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. 

4. Các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ đánh giá, xác định Chỉ số 

CCHC 

- Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Chỉ số 

CCHC của tỉnh và công bố kết quả đánh giá, xác định Chỉ số CCHC hằng năm của 

các cơ quan, đơn vị. 

- Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC của tỉnh (sau đây viết tắt là Hội đồng 

thẩm định) được thành lập và tổ chức hoạt động theo Quyết định của Chủ tịch 

UBND tỉnh, bao gồm các cơ quan sau: 

+ Văn phòng UBND tỉnh; 

+ Sở Nội vụ; 

+ Sở Tài chính; 

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

+ Sở Tư pháp; 

+ Sở Thông tin và truyền thông; 

+ Sở Khoa học và Công nghệ; 

+ Thanh tra tỉnh. 

- Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan, tham mưu giúp Hội đồng thẩm định của tỉnh triển khai thực hiện. 
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- Tổ công tác giúp việc thực hiện nhiệm vụ tổng hợp kết quả tự đánh giá, 

chấm điểm CCHC của các cơ quan, đơn vị (Tổ công tác giúp việc Hội đồng thẩm 

định do Giám đốc Sở Nội vụ Quyết định thành lập). 

II. NỘI DUNG BỘ CHỈ SỐ CCHC 

1. Bộ Chỉ số CCHC  

Bộ Chỉ số CCHC là một hệ thống các tiêu chí, tiêu chí thành phần nhằm đo 

lường các kết quả đầu ra và các tác động được tạo ra trong quá trình thực hiện cải 

cách hành chính. Bộ chỉ số CCHC được kết cấu thành 02 phụ lục: 

- Phụ lục 1: Bộ Chỉ số xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành 

chính của các sở, ban, ngành. 

- Phụ lục 2: Bộ Chỉ số xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành 

chính của UBND cấp huyện.   

2. Thang điểm và phương pháp đánh giá  

2.1. Thang điểm đánh giá: Thang điểm đánh giá, xác định Chỉ số CCHC là: 

100 điểm. Trong đó:  

- Điểm đánh giá kết quả thực hiện CCHC của các cơ quan, đơn vị: 65 điểm. 

Được đánh giá thông qua hệ thống các tiêu chí, tiêu chí thành phần của 07 lĩnh vực: 

(1) Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; 

(2) Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Văn bản quy phạm pháp luật 

theo thẩm quyền; 

(3) Cải cách thủ tục hành chính; 

(4) Cải cách tổ chức bộ máy; 

(5) Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 

(6) Cải cách tài chính công; 

(7) Hiện đại hóa nền hành chính. 

Lưu ý: Đối với các sở, ban, ngành chưa có TTHC đưa ra thực hiện tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, thì tiêu chí 3.4 trong Phụ lục 1 “Thực hiện 

giải quyết các TTHC thông qua Trung tâm Phục vụ HCC của tỉnh”, được tính bằng 

33,0% tổng số điểm của các tiêu chí 3.1+3.2+3.3 của cơ quan, đơn vị đã đạt được. 

- Điểm đánh giá tác động của cải cách hành chính: 33 điểm (được đánh giá 

thông qua kết quả điều tra xã hội học). 

- Điểm cộng và điểm trừ: 02 điểm (được đánh giá thông qua kết quả tự đánh 

giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần, bao gồm: Thời gian nộp báo cáo 

tự đánh giá, chấm điểm; thực hiện các nội dung về điều tra xã hội học). 

2.2. Phương pháp đánh giá 

2.2.1. Các cơ quan, đơn vị tự đánh giá  

- Các cơ quan, đơn vị tự đánh giá và chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ 

cải cách hành chính theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định tại Phụ lục 1, 

Phụ lục 2.  
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- Giải trình và cung cấp đầy đủ các tài liệu kiểm chứng; trường hợp tiêu chí 

nào tự đánh giá mà không có giải trình hoặc không có tài liệu kiểm chứng thì 

không được điểm tại tiêu chí đó. 

2.2.2. Đánh giá thông qua điều tra xã hội học 

Điểm điều tra xã hội học được đánh giá bằng hình thức phát phiếu khảo sát. 

a) Đối tượng khảo sát của các sở, ban, ngành 

- Phiếu khảo sát dành cho đại biểu HĐND tỉnh; Lãnh đạo các cơ quan, đơn 

vị và các tổ chức: 34 phiếu. Trong đó: Đại biểu HĐND tỉnh: 20 phiếu; Chủ tịch 

UBMT Tổ quốc tỉnh: 01 phiếu; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh: 01 phiếu; Bí thư 

tỉnh Đoàn: 01 phiếu; Trưởng Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy: 01 phiếu; Chủ tịch 

Hội LHPN tỉnh: 01 phiếu; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh: 01 phiếu; Chủ tịch 

Hội Nông dân tỉnh: 01 phiếu; Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh: 01 phiếu; Chủ tịch 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ: 01 phiếu; Chủ tịch Hiệp 

Hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ: 01 phiếu; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và 

vừa tỉnh Phú Thọ: 01 phiếu; Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Phú Thọ: 01 phiếu; 

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ: 01 phiếu; Chủ tịch Hội Doanh nghiệp 

đầu tư nước ngoài tỉnh Phú Thọ: 01 phiếu.  

- Phiếu khảo sát dành cho cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành: 09 

phiếu. Trong đó: Bí thư Đảng ủy/Bí thư Chi bộ: 01 phiếu; Chủ tịch Công đoàn: 01 

phiếu; Bí thư Đoàn thanh niên: 01 phiếu (có thể thay bằng Chủ tịch hội Cựu chiến 

binh hoặc Chủ tịch Hội phụ nữ); Trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở: 

06 phiếu (ưu tiên lấy ý kiến của trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc khối quản 

lý nhà nước) nếu không đủ 06 phiếu thì lấy thêm phiếu của Phó Trưởng Phòng. 

- Phiếu khảo sát dành cho doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức ngoài nhà nước: 

45 phiếu (thực hiện khảo sát đối với các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức đã có 

giao dịch hành chính với các sở, ban, ngành trong năm đánh giá). 

b) Đối tượng khảo sát của UBND cấp huyện 

- Phiếu khảo sát dành cho đại biểu HĐND và các cơ quan, đơn vị: 37 phiếu. 

Trong đó: Đại biểu HĐND cấp huyện: 20 phiếu; Bí thư Huyện ủy (thành ủy, thị 

ủy): 01 phiếu; Chủ tịch UBMT Tổ quốc: 01 phiếu; Chủ tịch Liên đoàn Lao động: 

01 phiếu; Bí thư huyện Đoàn: 01 phiếu; Chủ tịch Hội LHPN: 01 phiếu; Chủ tịch 

Hội Cựu chiến binh: 01 phiếu; Chủ tịch Hội Nông dân: 01 phiếu; Chủ tịch Hội 

Doanh nghiệp: 01 phiếu; người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp 

huyện: 09 phiếu; 

- Phiếu khảo sát dành cho doanh nghiệp đóng trên địa bàn các huyện, thành, 

thị: 15 phiếu; 

- Phiếu khảo sát dành cho người dân: 30 phiếu (lấy ý kiến của người dân có 

giao dịch về TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện 

trong năm đánh giá). 

c) Đơn vị trực tiếp thực hiện khảo sát: Bưu điện tỉnh Phú Thọ. 

d) Phúc tra khảo sát: Giao Sở Nội vụ căn cứ bảng kê thông tin người trả lời 

phiếu khảo sát, tiến hành phúc tra phiếu khảo sát bằng các hình thức: 



5 

- Phúc tra trực tiếp: Trực tiếp đến gặp người trả lời phiếu khảo sát để thực 

hiện phúc tra; 

- Phúc tra gián tiếp: Thông qua số điện thoại của người trả lời phiếu khảo sát 

để thực hiện phúc tra; 

Phiếu khảo sát hợp lệ là phiếu đáp ứng tất cả các yêu cầu sau: Được phát 

đúng đối tượng khảo sát; Đối tượng được khảo sát phải trực tiếp trả lời phiếu và 

nhận được số tiền chi cho người trả lời phiếu; Phiếu khảo sát phải được điền đầy 

đủ các thông tin ghi trên phiếu. 

2.2.3. Đánh giá thông qua một số kênh thông tin khác 

- Kết quả thanh tra, kiểm tra thực tế tại cơ quan, đơn vị của các cơ quan có 

thẩm quyền. 

- Nội dung phản ánh trên các phương tiện thông tin - truyền thông. 

2.3. Xác định Chỉ số cải cách hành chính 

Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị được xác định bằng tổng điểm đạt 

được. Tổng điểm tối đa là 100 và được xếp từ cao xuống thấp theo Chỉ số CCHC 

đạt được và phân loại thành các nhóm:  

- Nhóm tốt: Có số điểm tổng cộng từ 85 trở lên; 

- Nhóm khá: Có số điểm tổng cộng từ 65 đến dưới 85 điểm; 

- Nhóm trung bình: Có số điểm tổng cộng từ 50 đến dưới 65 điểm; 

- Nhóm yếu: Có số điểm tổng cộng dưới 50 điểm. 

III. GIẢI PHÁP 

1. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo điều hành của các cấp, các 

ngành đối với việc xác định Chỉ số CCHC; xây dựng và thực hiện nghiêm túc Kế 

hoạch CCHC hằng năm. 

2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến bộ Chỉ số CCHC, các mục tiêu, nội 

dung và kết quả Chỉ số CCHC, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, 

công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. 

3. Tăng cường sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân 

trong việc theo dõi, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC của tỉnh. 

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá CCHC tại các 

cơ quan, đơn vị. 

5. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện đánh giá, chấm 

điểm Chỉ số CCHC của tỉnh hằng năm. 

6. Bố trí đủ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh nói 

chung và thực hiện nhiệm vụ xác định Chỉ số CCHC hằng năm nói riêng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao trách nhiệm 

a) Sở Nội vụ 

- Xây dựng dự thảo, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội 

đồng thẩm định Chỉ số CCHC của tỉnh. 
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- Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện đánh giá, xác định Chỉ 

số CCHC của các cơ quan, đơn vị. Quyết định thành lập tổ công tác giúp việc cho 

Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC của tỉnh. 

- Chủ trì tổ chức, triển khai, thực hiện các nội dung đánh giá, xếp hạng Chỉ 

số CCHC, các nội dung: 

+ Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tự đánh giá, chấm điểm theo các 

tiêu chí, tiêu chí thành phần của bộ Chỉ số CCHC;  

+ Xây dựng bộ câu hỏi điều tra xã hội học phù hợp với các tiêu chí của bộ 

Chỉ số CCHC. Tổng hợp danh sách đối tượng điều tra xã hội học (Do các sở, ban, 

ngành và UBND cấp huyện gửi đến); tổng hợp kết quả điều tra xã hội học phục vụ 

cho việc đánh giá, xác định Chỉ số CCHC. Chủ trì phối hợp với Bưu điện tỉnh thực 

hiện điều tra xã hội học. 

- Tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả đánh giá, xác định Chỉ số CCHC của 

các cơ quan, đơn vị trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định công bố kết quả đánh 

giá, xác định Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị. 

- Tham mưu tổ chức các cuộc họp của Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC 

của tỉnh. 

- Tham mưu tổ chức hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm. 

- Căn cứ kết quả đánh giá, xác định Chỉ số CCHC đưa vào làm tiêu chí chủ 

yếu để xem xét trình cấp khen thưởng theo thẩm quyền. 

b) Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị là thành viên Hội đồng thẩm định 

Chỉ số CCHC của tỉnh 

- Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định, đánh 

giá chấm điểm Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị; cung cấp các tài liệu nhằm 

chứng minh cho tính xác thực việc tự chấm điểm của các cơ quan, đơn vị; công 

nhận hoặc không công nhận điểm tự chấm của các cơ quan, đơn vị; 

- Việc thẩm định kết quả chấm điểm Chỉ số CCHC của thành viên Hội đồng 

thẩm định được thực hiện độc lập trên máy tính, thông qua “Hệ thống quản lý chấm 

điểm xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND cấp 

huyện tỉnh Phú Thọ”. 

c) Trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các 

huyện, thành, thị 

- Tổ chức phổ biến, quán triệt Quyết định này trong phạm vi cơ quan, đơn 

vị. Chỉ đạo và giao phòng chuyên môn chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan 

thực hiện các quy định về đánh giá, xác định Chỉ số CCHC đảm bảo đầy đủ nội 

dung, chính xác và kịp thời. Báo cáo kết quả tự đánh giá chấm điểm Chỉ số 

CCHC, kèm theo Bảng tự chấm điểm Chỉ số CCHC. Tổng hợp các tài liệu kiểm 

chứng và bảng danh mục các tài liệu kiểm chứng theo từng nội dung của bộ Chỉ số 

CCHC. Các tài liệu kiểm chứng là văn bản do cơ quan, người có thẩm quyền ban 

hành có chữ ký, đóng dấu (bản chính thức hoặc bản scan của văn bản chính thức, 

ban sao có chứng thực hoặc tệp tin được xác thực chữ ký số). 
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- Chỉ đạo việc lập danh sách đối tượng điều tra xã hội học theo quy định tại 

tiết a, tiết b, điểm 2.2.2, khoản 2, mục II của Quyết định này, gửi về Sở Nội vụ. 

Danh sách đối tượng điều tra xã hội học phải đảm bảo đầy đủ thông tin như: Họ 

tên; đơn vị công tác hoặc địa chỉ nơi cư trú; số điện thoại liên lạc... 

Lưu ý: Trường hợp đơn vị khảo sát không thể tiếp cận thực hiện khảo sát do 

thiếu thông tin hoặc sai đối tượng, thì cơ quan, đơn vị cung cấp danh sách đối 

tượng điều tra xã hội học sẽ bị trừ 02 điểm/phiếu khảo sát. 

- Căn cứ kết quả đánh giá xác định Chỉ số CCHC, kịp thời rút kinh 

nghiệm, chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị và cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ 

hoặc vi phạm các quy định, chỉ đạo của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ cải cách 

hành chính. 

- UBND các huyện, thành, thị, căn cứ nội dung bộ Chỉ số CCHC, nghiên 

cứu, áp dụng việc đánh giá, xác định Chỉ số CCHC đối với cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã cho phù hợp với đặc điểm, tình hình 

thực tế của địa phương để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong công tác chỉ 

đạo, theo dõi, đánh giá cải cách hành chính.  

d) Bưu điện tỉnh Phú Thọ: Trực tiếp thực hiện điều tra xã hội học theo kế 

hoạch của Sở Nội vụ. 

đ) Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ: Tuyên truyền 

việc tổ chức thực hiện Quyết định này. 

2. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện đánh giá, xác định Chỉ số CCHC được trích trong tổng 

kinh phí chi cho công tác CCHC được phân bổ hằng năm cho Sở Nội vụ thực hiện. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

1250/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Bộ 

Chỉ số xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các sở, ban, 

ngành; UBND các huyện, thành, thị. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;                                                                                      

- Bộ Nội vụ; 

- TTTU, HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP; 

- Báo Phú Thọ; Đài PTTH tỉnh; 

- Phòng NCKSTTHC, PTCHC; 

- Lưu: VT, VX4. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Phan Trọng Tấn 
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