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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Phú Thọ, ngày      tháng      năm 2021 

                                 Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị. 

Thực hiện Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 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; Kế hoạch số 

17/KH-SNV ngày 18/6/2021 của Sở Nội vụ triển khai đánh giá, xác định Chỉ số 

CCHC năm 2021 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị; (sau đây 

gọi tắt là cơ quan, đơn vị); Sở Nội vụ hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để 

xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các cơ quan, đơn vị, như sau:  

I. CHẤM ĐIỂM CÁC TIÊU CHÍ, TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN 

1. Về tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần 

- Căn cứ vào kết quả cải cách hành chính đã đạt được; trên cơ sở xem xét, 

đối chiếu với các tiêu chuẩn hoặc yêu cầu và cách thức chấm điểm tương ứng với 

từng tiêu chí (TC), tiêu chí thành phần (TCTP) của Phụ lục 1 và Phụ lục 2 (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh); 

+ Các sở, ban, ngành thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm cho từng TC, 

TCTP vào cột số (4) của Phụ lục 1: Bộ Chỉ số xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ 

CCHC của các sở, ban, ngành;  

+ UBND các huyện, thành, thị thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm cho 

từng TC, TCTP vào cột số (4) của Phụ lục 2: Bộ Chỉ số xác định kết quả thực hiện 

nhiệm vụ CCHC của UBND cấp huyện. 

- Cơ quan, đơn vị không tự đánh giá, chấm điểm đối với các TC do cơ quan 

chức năng đánh giá; các TC đánh giá qua điều tra xã hội học và các TC thuộc 

nhóm điểm cộng, điểm trừ (được quy định tương ứng tại cột số (8) của Phụ lục 1 

và Phụ lục 2). 

- Ghi chú: Bổ sung hướng dẫn một số TC, TCTP(Áp dụng đối với cả 02 Bộ 

chỉ số) 

* TC1.2. Thực hiện chế độ báo cáo: Nội dung báo cáo định kỳ quý, 6 tháng, 

năm về CCHC áp dụng thời gian thực hiện theo Văn bản số 1394/SNV-CCHC 

ngày 22/12/2020 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch CCHC năm 

2021 và báo cáo CCHC định kỳ. 

* TCTP 7.3.1. Số lượng TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 
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Yêu cầu: Tính tỷ lệ % = (Tổng số TTHC mức độ 3 đã thực hiện tiếp nhận và 

giải quyết /Tổng số TTHC mức độ 3 thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết đã 

được Chủ tịch UBND tỉnh công bố) x100 

* TCTP 7.3.2. Số lượng TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 

Yêu cầu: Tính tỷ lệ % = (Tổng số TTHC mức độ 4 đã thực hiện tiếp nhận và 

giải quyết /Tổng số TTHC mức độ 4 thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết đã 

được Chủ tịch UBND tỉnh công bố) x100 

2. Về tài liệu kiểm chứng 

- Việc tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị phải 

kèm theo các tài liệu kiểm chứng (như: Báo cáo, kế hoạch, quyết định, thông báo, 

kết luận kiểm tra...) được cấp có thẩm quyền ban hành để xác định mức độ tin cậy 

của việc tự đánh giá, chấm điểm cho từng TC, TCTP; các tài liệu kiểm chứng phải 

đảm bảo yêu cầu theo quy định tại ý thứ nhất, điểm c; khoản 1, mục IV, Điều 1, 

Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ngoài việc cung cấp các tài liệu kiểm chứng được liệt kê tại cột số (8) của 

Phụ lục 1 và Phụ lục 2, cơ quan, đơn vị có thể bổ sung các tài liệu kiểm chứng 

khác (nếu có) đủ độ tin cậy để chứng minh cho kết quả tự đánh giá, chấm điểm các 

TC, TCTP; 

- Các file điện tử của tài liệu kiểm chứng đính kèm trên phần mềm phải là 

văn bản điện tử có chữ ký số theo quy định. 

3. Về nhập dữ liệu kết quả tự đánh giá, chấm điểm vào phần mềm 

Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC, các cơ quan, đơn vị 

nhập dữ liệu tự đánh giá, chấm điểm và các tài liệu kiểm chứng, nội dung giải trình 

vào 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 (Sau đây gọi tắt là phần mềm), theo 

các bước sau: 

- Bước 1: Đăng nhập phần mềm, theo địa chỉ: 

http://chisocchc.phutho.gov.vn; 

- Bước 2: Nhập dữ liệu kết quả. Các cơ quan, đơn vị tiến hành nhập dữ liệu 

kết quả tự đánh giá, chấm điểm và đính kèm file tài liệu kiểm chứng hoặc giải 

trình kết quả tự đánh giá, chấm điểm tương ứng với từng TC, TCTP; 

- Bước 3: Rà soát kết quả. Sau khi hoàn tất việc nhập kết quả tự đánh giá, 

chấm điểm, cơ quan, đơn vị rà soát lại, bảo đảm tài liệu kiểm chứng và thông tin 

giải trình đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần; 

- Bước 4: Kết xuất báo cáo và gửi kết quả. Sau khi hoàn tất các bước trên, 

cơ quan, đơn vị kết xuất ra biểu tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm, kèm 

theo báo cáo (theo mẫu kèm Văn bản này) gửi về Sở Nội vụ qua Hệ thống quản lý 

chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính. 

4. Về báo cáo tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị 

a) Nội dung báo cáo: Sau khi tự đánh giá, chấm điểm (qua phần mềm), cơ 

quan, đơn vị xây dựng báo cáo gửi Sở Nội vụ để tổng hợp theo quy định. 
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b) Thời gian gửi báo cáo: Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC 

năm 2021 của cơ quan, đơn vị, gửi về Sở Nội vụ, chậm nhất ngày 06/12/2021 

(Sau 24 giờ ngày 06/12/2021, phần mềm sẽ tự động khóa. Cơ quan, đơn vị không 

thể truy cập vào phần mềm, do vậy kết quả tự đánh giá chấm điểm của cơ quan, 

đơn vị sẽ dừng lại tại thời điểm phần mềm khóa).   

II. KINH PHÍ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị bố trí kinh phí để triển khai, thực hiện đánh giá 

xác định Chỉ số CCHC hàng năm, thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị 

mình (theo quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo 

đảm công tác cải cách hành chính nhà nước).  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành, 

thị, lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện nghiêm túc việc đánh giá 

xác định Chỉ số CCHC, đảm bảo chất lượng và thời gian theo Kế hoạch; đồng thời 

căn cứ kết quả Chỉ số CCHC, chủ động xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trong thực 

hiện nhiệm vụ cải cách hành chính cho phù hợp với tình hình chung và có giải 

pháp khắc phục được những thiếu sót, điểm yếu của cơ quan, đơn vị mình. 

2. Đề nghị Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông 

tin và Truyền thông thực hiện kết nối Phần mềm quản lý chấm điểm xác định Chỉ 

số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện để đảm bảo 

tiến độ theo Kế hoạch số 17/KH-SNV ngày 18/6/2021 của Sở Nội vụ triển khai 

đánh giá, xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các sở, ban, ngành; UBND các 

huyện, thành, thị. 

3. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ (Qua Phòng Cải cách hành chính) để kịp thời 

giải quyết hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Địa chỉ liên hệ: Phòng 

Cải cách hành chính, Sở Nội vụ.  

Điện thoại: 02103 813 972; email: phongcchc.snvphutho@.gmail.com./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trung tâm CNTT & TT- Sở TTTT; 

- GĐ, PGĐ (ô Hưng); 

- CVP;  

- Lưu: VT, CCHC.                                                                           

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Tiến Hưng 
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