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QUYET D!NH
Ban hành Quy dnh v quy trInh dánh giá xêp hng
cãi cch hành chInh trên dja bàn thành phô

UY BAN NHAN DAN THANH PHO A NANG
can cz' Lut TO' chc chInh quydn ,ia phu'ang ngày 19 tháng 6 nám 2015,'
Cán ci'r Luát tha dO'i, bo2 sung mt sO' diu cia Luçit TO' chi,'e ChInh phz và
Luçt TO chi'rc chInh quyén d/aphu'cing ngày 22 tháng 11 nàm 2019;
Theo d ngh cz.a Giám dO'c SO' NQi viii thành phO' Dà N&'zg tçii TO' trInh sO'
23i3 /TTr-SNV ngây 2Pr-tháng nàm 2021.
QUYET D!NH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay Quy djnh v quy trInh dánh
giá xêp hang cãi cách hành chInh các Co. quan, dcin vj trên dja bàn thành phô Dà
Nãng có tham gia dánh giá xêp hang Cãi each hành chInh.
Diu 2. Quyt djnh có hiu !rc thi hành k tü' ngày k2 và thay th các
Quyêt djnh: Quyêt dnh so 1898/QD-UBND ngày 15 tháng 3 nArn 2012 cüa
UBND thành phô ban hành Quy dinh ye viêc theo dOi, dánh giá, xêp hang kêt
qua cãi cách hành chInh cUa các CG quan, don vj trên dja bàn thành phô Eà
Nng; Quyêt djnh sO 3190/QD-UBND ngày 28 tháng 8 närn 2020 cüa UBND
thành phO quy djnh quy trInh dánh giá xêp htng cài cách hành chInh các sâ ban,
ngành, UBND qun, huyn vã các cci quan Trung lxo'ng dóng trén dja bàn thành
phô Ba Nng có tham gia dánh giá xêp hang câi each hânh chInh.
Diu 3. Chánh Van phàng UBND thành ph, Giám dc S& Ni vii, Thi
tru'O'ng các co quan chuyên mOn thuc UBND thành phô, Chü tjch UBND các
quQ.n, huyn, Thu tru'O'ng các Co quan Trung rcing dóng trên dja bàn thành phô
chju trách nhirn thi hành Quyêt dlnh nay.!.
ATo'i nh:mn:
- Nhu diéu 3;
- TT ThAnh y;
- TT HDND thânh ph;
- CT và các PCT UBND thânh pho;
- Van phông Doàn DBQH và HDND thànli phô;
- Các don vj trirc thuc So ban ngành;
- UBND phirng, xa;
- Báo Dà Nng, Dài PT-TH DN, Cng Thông tin
din tCr thành phô;
- Lu'u: VT, SNV.
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QUY D!NH
V quy trInh dánh giá xp h,tng
cal each hành chInh trên dja bàn thành phô
(Ban hành kern theo Quyêt dinh so295$'QD-UBND
ngày .2.4 tháng
náin 2021 cza UBND thành phó Dâ Nàng)
Chu'o'ng I
NHIYNG QUY DJNH CHUNG
Diêu 1. Myc dIch, yêu can
1. Mt,ic dich
a) Theo dOi, phát hin vã chi do khc phçic kjp thai nhtrng thn tai, han
chê trong qua trmnh thrc hin các ni dung, chuong trinh câi cách hành chInE
trên dla bàn thành phô; dánh giá và xêp hang kêt qua thirc hin Cong tác cãi each
hành chInh hang näm.
b) Nâng cao trách nhirn, vai trô cüa thu truô'ng và can b, cong chc,
viên chüc tüng co' quan, don vj ye cong tác cài each hành chInh,
c) Trén Co si b chi s theo dôi, dárih giá, xp hang kt qua câi each hành
chInh, các co quan, don vj, dja phu'o'ng chU dng xây dirng rn1c tiêu, nhim vi
ye câi each hành chInh cho phi hp vói tInh hInh chung; de ra giâi pháp khàc
phiic du'c nhüng thiêu sat, han ehê.
d) Chü dng theo dôi, dánh giá dugc kt qua thirc hin; tao dng lire thic
day cong tác cãi each hành chInh cüa thành phô.
2. Yen din
a) Quy trInh dánh giá phi hgp vó diu kin thrc t cüa CáC co quan, don
vj trên dja bàn thành phô Co tham gia dánh giá xêp hang cãi each hành chInh.
b) Tang cithng tráeh nhim cüa CáC CO quan tharn gia dánh giá và tráeh
nhirn e11a các ca quan cung cap thông tin dánh giá xêp hang cal CáCh hành
ChIflh.
C) Darn báo tin d trong theo dôi kirn tra, danE giá, Cong b k& qua xp
hang câi each hành chInh hang nàrn.
d) HInh thành h thng theo dôi, dánh giá dng b, thng nh.t trong cáe
Co quan, don vj có tharn gia dánh giá xêp hang cal each hành chInh,
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Diu 2. Pham vi diu chinh
Quy djnh nay quy djnh vic theo di, dánh giá, xp hngkt qua cài cách
hành chInh cüa các cci quan, don vj có tham gia dánl-i giá xêp hang trên dia bàn
thành phô Dà Nang.
Diu 3. Di tu9'ng diu chnh
1. Các ca quan duçic t chtrc và quân 1 theo h thng ngành d9c Cüa CáC
b, ca quan ngang b (sau day gçi tat là các Ca quan Trung .rang) dóng trên dja
bàn thành phô có tham gia vào Cong tác cài each hành chInh.
2. Các Ca quan chuyên mon thuOc UBND thành ph Va tLrang ducng (sau
day gi tat là s&, ban, ngành).
3. UBND các qun, huyn.
4. Các dan v tri1c thuc các si, ngành, UBND qun, huyn.
5. UBND các phi.xng, x.
Chu'o'ng II
THEO DOI, DANH GIA, XEP HiNG
KET QUA cAi CACH HANH CH!NH
Diu 4. Theo döi cong the cãi each hành chInh
Theo dôi cong tác câi cách hành chinh là hot dng thu&ng xuyên và djrih
kS' cp nht toàn b các thông tin lien quan den tInh hInh thirc hin chuangtrInh,
kê hoch câi each hành chInE; phân 1oi và phân tIch thông tin; kjp thi dê xuât
các phucmg an phiic vi vic ra quyêt djrih cüa các cap quàn 1 nhAm dam bâo
chuangtrInh, kê hoch cài cách hành chInh dê ra dtrcie thirc hin dung mie tiêu,
dung tiên d, bào darn chat lucrng và trong khuôn khô các nguôn hrc d dugc xác
djnh.
Diêu 5. Dãnh giá, xp hng kt qua cãi each hành chInh
Dánh giá, xp hang kt qua cái cách hành chInE là hoat dng djnh kS' h.ng
nãm, xern xét toàn din, có h thông và khách quan kêt qua cãi each hành chInh
ccta các co' quan, dan vj dra trên các can cir c the (tiêu chI, chi so) dê chi i'a kêt
qua thirc hin và thü b.c cüa các dan vj trong triên khai cài each hành chInh;
dông thi rtit ra nhüng bài hçc kinh nghirn và có nhcng diêu chinh phii hcTp áp
ding cho giai doan tiêp theo.
Biu 6. Bô chi s theo dôi, dánh giá cong tác cãi each hành chInh
1. Nhing nhóm tiêu chI chInh lam co so' xãy drng B chi so
B chi s theo döi, dánh giá cài each hành chInh theo Quy djnh nay là mOt
h thông các chi sO gän vói tiêu chI nhärn rn1.ic clich do lung nhQng thay dOi
du'çic tao ra trong qua trmnh thirc hin cong tác câi each hành chInh.
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NliCrng nhorn tiéu chI chInh lam cci si xây dirng B chi s theo dOi, dánh
giá, xêp hang kêt qua cài each hãnh chInh, gm:
a) Cong tác chi do, diu hành cãi each hãnh chInh;
b) Xây ding vâ t chire thixc hin van bàn quy phm pháp 1u.t tai thành phé;
c) Cái each thi tue hành chInh;
d) Câi each t cht'rc bO may hành chInh;
d) Câi each ch d cong v11
e) Câi each tài chInh công;
g) Xây dung va phát trMn chInh quyn din tCr, chInh quyn s
h) Hiu qua tác dng cia cOng tác cãi each hãnh chInh.
i) Diem thtrông
j) Dim tr1r
2. Djnh nghra va phtrang pháp tInh dim dôi vó'i các clan v dc this
a) Djnh nghTa v dim dc thi.i
Dim d.ctht là dirn các co quan, don vj không dtrcic giao cht'rc nng
nhim vçi dê triên khai trén thirc tiên (vI dii: Thanh tra thành phô khOng thirc
hin triên khai dôi vói các ni dung lien quan den mt cCa, mt c1ra lien thông,
khào sat hài lông; Van phàng UBND thành phô không thire hin triên khai dôi
voi ni dung kiêrn soát thu tiic hành chInh) hoc can cir trén tmnh hiith the tiên
trong nàrn triên khai dánh giá, dan vl khOng the triên khai (vi d1i tiêu chI hO trçi
cho cong chi.rc dào tio bOi duö'ng, tuy nhiên trong näm triên khai dánh giá don
vj lhông có cong chic tham gia cac lthóa dào tao bOi duOng, do do không the
thirc hin ni dung nay trén thirc tê).
b) Ap dçing phuo'ng pháp tInh dirn dM vâi các don vj dc thii
Ap di.ing each tInh theo cong tht'ic sau:
"Tng dim dat duçic theo kt qua th.m dnhJ(l00 - S6 di&n dc thii)"
Can cir theo each phuong pháp tInE nay và phxong pháp cong so diem
dc thc vào thàng diem cüa don vj eO tiêu chI d.c thii 1'thông chênh 1ch nhiêu.
Tuy nhiên nêu cong thãng diem ctc thi vào tOng diem don v s khong tao sr
cOng bAng eho các don vj no lirc triên lthai các ni dung ye cong tác cài each
hành chInh, qua dO không tao ra tInh canh traiih trong cong tác dánh giá xêp
hang.
Tham khão each tInh:
Gi sr dan vj S& A ttng dim dat duçxc theo két qua thm dinE là 82
diem, tong sO diem dc thô là 05 diem. Vy so diem cuôi cüng cüa don vj SO' A:
82/(100-5) = 86,32 dirn
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NIiu v.y nu tInh theo phuong pháp cong th&ng dim d.c thu vào tng
diem dt thrcic Se là 87 diem; chia theo cong thirc sê là 86,32 diem. So diem
chênh lch giUa 02 each tInh là lthông nhiêu, tuy nhiên theo phuong pháp tInh së
dam bào tmnh cong bang giü'a các don vj thrc hin các ni dung ye dánh giá xp
hang và các don vj không triên khai ni dung nào (vI là diem d.c thi).
D dam bào Cong b.ng cho các don vj Co tiêu chI dim d.c thu l&n (nhi.r
Cong an thành phO, Van phOng UBND thành phô, Thanh tra thành phô, vi so
diem dc thu càng Ion thI t' 1 khoàn each gitra chia cong thüc Va cong diem
càng nhiêu), tiên hành xây dirng bô sung mt so tiêu chI riêng dê thay the các
tiêu chI d.c thu, vra darn baa không thay dOi co' câu B Chi so ding chung cho
các Co quan don v, vira dam bào tInE cong bang cho các don vj tham gia dánh
giá xêp hang.
Biu 7. H thông cong c1i vã kênh thông tin phiic vi theo döi, dánh
giá két qua cãi cách hành chInh
1.Sir ding h thng theo döi, dánh giá k& qua cãi each hành chInh ti da
chi website http://cchc.danang.gov.vn trong vic tiên hành baa cáo giãi trInh;
dInE kern các tài 1iu thâm djnh và nhp lieu kêt qua thm dnh.
2. Sr ding kt qua thông tin chuyên ngành, co sO dt lieu cüa CáC Co quan,
to chirc lien quan (nhu' SO Tu pháp, SO Tài chInE, SO Thông tin và Truyên
thông, Van phàng UBND thành phô, SO Khoa h9c vâ Cong ngh...) trong qua
trirth thâm dtnh kêt qua dánh giá xêp hang.
3. Kêt qua khào sat mirc d hâi lông cüa t chirc, cong dan d& vó'i djch vii
hành chInh COng trên dja. bàn thành phO; kêt qua khào sat kiên cüa Di biêu
Hi dOng nhân dan thành phô Dà N.ng; ket qua kj-iào sat lay kiên cua sO ban
ngành dôi vOi IJBND qun huyn và ngucic li; 9 kiên dánh giá cua UBND
phu'Ong xâ dôi vOi UBND qun, huyn; 9 kiên dánh giá cua các don vi trirc
thuc dôi vOi các co quan Trung uong có tham gia dánh giá xêp hng câi each
hành chinE.
4. K& qua kim tra thirc t ti co quan, do-n vj di vOi khi Co quan
Trung ixang dóng trên dja bàn thành phO; UBND các qun, huyn. Dôi vOi khOi
SO ban ngành, can cir vào tInh hIrth thçrc tê ye cong tác câi each hành chInh, SO
NOi vu së tien hanh lua chon môt sO don vi d flên hanh kiern tia thu'c te tai don
vj, mt sO don vj thâm djnh thông qua két qua giãi trInh trên phân mêm
http ://cchc. danang. gov. vn.
Riêng dôi vOi UBND cáo phuOng, xa, các phèng chuyên mon tlVc thuc
TJBND các qun, huyn, các don vj trrc thuOc sO, ban, ngành có thc hin cOng
tác cài each hành chInh: Giao cho don vi chü quàn thc hin vic ban hành B
Chi sO dánh giá xêp hang cong tác cãi each hành chInh hang nàrn, trién k.hai vic
dánh giá và hoãn thành truOc ngày 28 tháng 02 hang nàm (vI di danE giá nàm
2021 thI hoàn thãnh truóc ngày 28 tháng 02 nàrn 2022).
5. Các phuong tin thông tin - truyn thông trên dja bàn thành phô.
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Chtro'ng III
QUY TRINH, THfl GIAN BANH GIA XEP HiNG
Diu 8. Tng thôl gian thirc hin quy trmnh dánh giá xp hing.
Tang thi gian thirc hin quy trmnh dánh giá xp hang hang näm không
qua 120 ngày (tr1r thôi gian nghi Têt Nguyen dan hang näm theo quy djnh).
Diu 9. Cung cp thông tin dánh giá
1. Di vói các co quan du'çc ctánh giá xp hng
a) Thai gian tir báo cáo dánh giá xp hang kt qua cài cách hành chInh
theo các tiêu chI ban hành ti B chi so theo döi, dánh giá, xêp hang két qua cái
cách hành chInh trên phân rnêrn http://cchc.danang.gov.vn: Ti'x ngáy 15 tháng 12
ciia nãm ducic dánh giá den ngáy 10 tháng 01 cüa nãm thirc hin dánh giá.
b) Hn cui chuyn báo cáo dánh giá xp hang kt qua cái cách hành chInh
trên phân mêm cái cách hành chInh: Chm nhât trong ngày 10 tháng 01 cüa näm
thirc hin dánh giá các dan vj phài thc hin chuyen báo cáo trên phân rnêm.
Lru":
- Yêu cu Thu tru'&ng don vj chi d.o th1rc hin nghiêm tiic vic báo cáo
giái trmnh cci the trng tiêu chI, dInh kern dày dii và trung thi.rc các tài 1iu chirng
minh djnh dng .pdf hoc các dri 1iu so (hInh ánh, doan phim, ththng dan trang
thông tin din t1r...) nhäm dáp irng di.ng và dày dü yêu câu B Chi so dánh giá
xêp hang cái cách hành chInh trên phân mém.
- Giao St Ni vii theo dôi, tharn rnuu bc sung quy djnh tiêu chI trr dim
theo B Chi so dôi vOi các do'ri vj không thrc hin ho.c thirc hin không nghiêm
thc các nôi dung nêu trên; trong qua trinh thàrn djnh nêu phát hin tInh không trung
thirc trong tài 1iu chüng mirth dInh kern thI báo cáo cci the TJBND thành phô xu 1,
không châm diem dôi vi ni dung tiêu chI cung cap tài 1iu không trung thirc,
xây dirng tiêu chI trr diem vào mllc diem trr.
2. Co quan tham mu'u t ch&c dánh giá xp hng (Sö Ni viii)
Sâ Ni Yii giri vAn bàn 1it kê tiêu chI ci th thuOc linh virc quàn 1 cUa
các co quan chuyên mon thrc quy djnh trong B chi so dánh giá, xêp hang cái
each hành chInh den các co quan dê cung cap thông tin dánh giá.
Thai gian gri vAn bàn: Truc ngày 10 tháng 01 cüa nAm thrc hin dánh
giá xêp hang.
3. Di vol các co quan cung cp thông tin phçic v dánh giá xp hang
a) Thea ni dung các tiêu chI cu th thuôc lTnh vçrc quân 1' cüa trng co
quan quy djnh trong B chi so dánh giá, xep hang cãi cách hành chInh do S&
Ni vi gui den, các Ca quan có trách nhim cung cap thông tin cüa nAm dánh giá
ye So Nôi vu 05 ngay lam viêc kê tu ngay nhân duoc vAn ban cua So Nôi vu
DOi vói các tiêu chI, so Iiu can kiêrn tra trrc tiêp thI cung cap kêt qua ye S& NOi
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v171 trong vông 05 ngày lam vic saukhi hoàn thành kim tra ti dan vi (theo thai
gian Thông báo kiêm tra dánh giá xêp hang hang nàm do S& Ni vi ban hành).
b) Ban hành van bàn dính chInh diu chinh thông tin (nu co) trong yang
05 ngày lam vic ké ti'i khi nh.n thr9'c van bàn dê nghj diêu chinh cüa các Ca
quan dan vi tham gia dánh giá xêp hang.
c) Ca quan cung c.p thông tin chju trách nhim truóc các thông tin do
dan vj cung cap, trung hçp vic cung cap thông tin sai lch lam ành hu&ng den
kêt qua dánh giá xêp hang, cüng nhu ch.m trê trong vic cong bô dánh giá xêp
hang hang nàm thI ca quan, dan vi, chi,u trách nhim truOc UBND thành phô.
Diu1O. Quy trInh trin khai dánh giá xp hng cãi cách hànhchInh
dôi v&i khôi co quan Trung wo'ng; S& ban ngành (dtrçrc lva chçn dê kiêm
tra thirc tê); UBND các qun, huyn
1. Di vói c0 quan tham mu'u t chü'c dánh giá xp hng (S& Ni vii)
a) Ban hành K hoch kim tra: Trong thi gian 10 ngày lam vic k t1r
khi các dan vi, hoàn thành vic dánh giá trên phân mêm, S NOi vi gi1i ke hoach
kiêrn tra den các ca quan dugc dánh giá và cOng chirc các ca quan thrgc triu t.p
tham gia các doàn dánh giá.
b) T chirc kim tra: Can cu theo K hoch kim tra dánh giá xp hang
hang näm dugc ban hành, tiy vào tInh hinh thirc tê, thi gian kiêm tra së trong
tháng02vàtháng03 cüanàmdánhgiá.
c) Gui dii thâo biên bàn th.m di,nh các ni dung tiêu chI cho các dan vi,
chrn nhât 05 ngày truâc khi tiên hành kiêm tra ti các dan vj (theo kê hoch
kiêm tra dà dugc ban hành).
d) Co vAn bàn g11i cho các dan vi, thông báo sé dim dt dugc sau khi tong
hcip (chu'a bao gôrn diem lien quan den sang kiên) dê các dan vi nghiên ciru,
phàn hôi ye vic dông ' hay khOng dông ' kêt qua thâm djnh. Tong hgp, báo
cáo Hi dông dánh giá xêp hang cài cách hànli chInh.
Thà'i gian thirc hin: Trong vOng 10 ngày lam vic k tü khi kt thüc dcrt
kiêin tra.
2. Di vO'i các co' quan du'ç'c Ctánh giá xêp hing
a) Can cir du thão biên bàn th.m djnh cCta Doàn kim tra, dan vi, chuân bj
các ni dung giài trInh bô sung, kern tài lieu chmg minh ti buôi kiêm tra thic tê.
b) Di vi nhUng thông tin thuc các tiêu chI do các ca quan chuyên mon
thuc UBND thành phô theo dôi cung cap ducic c.p nht trong báo cáo thâm
djnh, nêu phát hin Co thông tin thiêu sOt, nhârn lan thI ca quan dixçc dánh giá
lien h trrc tiêp vOi các co quan cung cap thông tin. S NOi vii chi tiên hành
châm diem dôi vói nITQng truOng hpp do dan vi, cung cap thông tin dInh chInh
bang van bàn. Thi gian phân hôi cáo ni dung nêu trên: Trong yang 05 ngày
lam vic kê tü ngãy k biên bàn ti buôi kiêrn tra.
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c) Bô trI cong chirc có lien quan phi hçip cung cap tài lieu, thông tin cho
doàn kiêrn tra.
d) To diu kin d cong chirc chrçrc triu t.p tham gia d.y dU hot dng
cüa các doàn kiêm tra chéo.
d) Co van bàn güi Sô Nôi vu dé,i vói các ni dung không thông nhât kêt
qua thâm djnh (sau khi nhan du?c bang diem cuoi ciing). Thi gian phãn hôi:
Trong vông 05 ngày lam vic ké tü' ngày nhn duqc van bàn thông báo ye kêt
qua bang diem.
3. Biên ban kim tra
Doân kirn tra ghi nhan kt qua kim tra tai co' quan du'cc dánh giá xp
hang. Cuôi buôi kiérn tra dé nghj &m vi du'çc kiêm tra bô trI di din lath do
don vj, länh do UBND qun, huyên và tru&ng các phông, ban chuyên mon lien
quan tham gia dê nghe trao doi cüa doàn kiêm tra ye nhü'ng ni dung hn chê
trong nàm liênquan den cong tác cãi each hành chInh, dông thai thông nhât k
kêt biên bàn kiêm tra.
Ni dung biên bàn là cAn c1r cu6i cing d tInh dim dánh giá, xp hang.
Tru'ing hcrp tai buôi kiêm tra, vi l do khách quan, Ca quan duqc kiêm tra dánh
giá chua cung cap dü thông tin chng minh thl trong biên bàn ghi rô 1 do và
thii gian cung cap thông tin bô sung.
Sau 05 ngãy lam vic k tir ngày k biên bàn, co' quan di.rcic kim tra có
trách nhirn cung cap bô sung thông tin con thiêu dA ghi trong biên bàn, trung
hgp dOi voi ni dung phrc tp (can lam vic vi nhiêu ngành, nhiêu don vj dê
xác rninh két qua) thI du'çic bô sung thông tin trong thai hn không qua 0? ngày
lam vic kê t1r ngày k2 biên bàn. Qua thO'i hn trên, co quan tham mu'u to chic
dánh giá xêp hang cAn ci ni dung biên bàn d k' dê c.p nht, tInh diem xêp
hang.
Diu 11. Quy trInh trin khai dánh giá xp hng cãi each hành chInh
di vó'i khOi SO' ban ngành (thãm dnh thông qua phân mêm)
1. Di vOl co' quan tham mu'u t chO'c dánh giá xp hing (Sö Ni vi.i)
a) Ban hành vAn bàn thm djnh ln 01gi'i các co' quan, don vj v kêt qua
t1r báo cáo, giài trinh tiêu chI thông qua phân mêrn cài each hành chInh và thông
tin Ii các ni dung do các co quan lien quan cung cap.
Th&i gian tin hành thm djnh ln 01: 20 ngày lam vic k tir ngày quy
djnh ket thiic thai gian dánh giá trCn phân mêm.
b) Ban hành van bàn thm dinh 1n 02 di vii các ni dung không thng
nhât do dan vj phàn hôi, bô sung theo kêt qua thâm djnh lan 01.
Thai gian thm djnh ln 02: 05 ngày lam vic k tü' khi nh.n disgc van
bàn phân hôi c1ia don vl.

8

c) Tin hành tng hçip tht cá tiêu chI không thng nh.t cüa dan vi di vói
két qua thârn djnh lan 02, báo cáo Hi dông dánh giá xêp hang cái cách hành
chInh quyêt dlnh.
2. Di v&i các co quan thr9'c dánh giá xp hng
a) Can cr k& qua thm d4nh 1n 01, dan vj ban hành van bàn phân hi 1&n
01 các ni dung chua thông nhât, chuân bj dày dü tat ca các ni dung giài trInh
bô sung, kern tài 1iu chng minh djnh dng .PDF g1ri ye S& Ni v1i.
Liru 2: Riêng nhUng thông tin thuOc các tiêu chi do các Ca quan chuyên
mon thuOc UBND thânh phô theo dôi cung cap ducic c.p nht trong van bàn
thârn djnh lan 01, nêu phát hin có thông tin thiêu sot, nhâm 1n thI co quan
ducic dánh giá lien h trirc tiêp vói các co' quan cung cap thông tin. S& Ni vi
tham inixu chàm diem dôi vó'i nhüng truô'ng hg'p do dan vj cung cap thông tin
dInh chInh bang van bàn.
Th&i gian phãn hôi các ni dung nêu trên: Trong yang 07 ngày lam vic
Re tr ngây ban hânh van ban thãrn djrih lan 01 cCia SO' Ni vii.
b) Don vj ban hành van ban phãn hi 1n cui (1.nO2) các ni dung chua
thông nhât theo kêt qua châm diem, thâm djnh lan 02 de SO' Ni vii tong hgp,
báo cáo Hi dông dánh giá xêp hang cãi cách hành chInh quyêt djnh.
ThO'i gian phãn hM các ni dung nêu trên: Trong vOng 07 ngày lam vic
kê tr ngày ban hânh van ban thâm dnh Ian 02 cüa SO' Ni v11.
Nhng tiêu chI SO' Ni vii không có Ca sO' tham mru chrn dim,
Lixu
dê nghj giâi trinh và dinh kern file dnh dng PDF theo kêt qua thâm djnh lan 01
bang van bàn; dan vj không tiên hânh giái trinh và dInh Rem file day dü theo yeu
câu (phàn hôi Ian 01) thI không thrc bô sung phân hôi lan 02.
':

Diêu 12. Diêu tra

xä

hôi hoc

1. Phiu kh~o st ly kin cüa c1ui bi&i HDND và kin ella Mt
trn To quôc VIt Nam thành phô (là các co' quan tiên hành chfrc nãng
giám sat dc Ip)
'

'

Ca quan thuO'ng trirc (SO' Ni vii) xay dçing mu phiu kháo sat, gO'i Van
phOng Doàn DBQH và HDND thânh phô, Uy ban M.t tr.n To quôc Vit Nam
thành phô dê triên khai lay Riên dánh giá ccia Di biêu HDND thành phô,
kiên cüa thành viên M.t tr.n To quôc Vit Narn thành phô cho tü'ng co quan don
vi tham gia xêp h.ng. ThO'i gian triên khai theo can cr vào tInh hInh thrc tê.
'

2. Phiêu khão sat Iy kin dlla s ban ngành, co quan Trung u'o'ng
dóng trên dja bàn thành phô, UBND qun, huyn, phtrô'ng, xã
Co quan thu'O'ng tni'c (SO' Ni via) xây dçrng mu phMu khào sat, trin khai
phu'ong thirc lay kiên bang giây hoc thông qua phan mérn ti2iy tInh hInh thc
tin hang närn. Vic dánh giá duç'c thçi'c hin nhu sau:
'
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a) EMi ttrçng dánh giá: Là dai diên lânh dao co quan, dan v (01 canhan).
Lành do cci quan dan vj tiên hành h9p và thông nhât ni dung cho ' kiên; sau
dódãng nhp vào tài khoàn Ca nhan cüa 01 di din 1nh do và nh.p kêt qua len
phân mém (nêu thông qua phân mêm); nh.p kêt qua vào phiéu và g11i 1.i S& NOi
v1.1 (nêu triên khai thông qua hInh thrc phát phiu).
b) HInh thirc dánh giá:
- Sâ ban ngành dánh giá chung kt qua cãi cách hành chInh di vói
UBND qu.n, huyn
- UBND qun huyn dánh giá chung kt qua câi each hành chInh d61 vâi
s&, ban, ngành (luu V.n phông UBND qu.n ho.c Van phông HDNID và
UBND huyn sê tiên hành tong hçp ' kiên chung cüa các phèng ban chuyên
rnôn, nh.p len phân mêm hoc dánh giá vào phiêu k.hào sat)
- UBND phthng, x s dánh giá chung k& qua cãi each hành chInh di
vâi UBND qun, huyn.
- Các chi CIC tr1rc thuc sê dánh giá chung k& qua câi cách hành chInh
dôi vOi các ca quan Trung uang dóng trên da bàn thành phô.
3.Tông hç'p kt qua diu tra
Ca quan tharn rnuu t chü'c dánh giá xp hang (So' Ni v) th1rc hin kt
xuât, c.p rihât, phân tich dfr lieu diêu tra: Hoàn thành trong tho'i gian 15 ngày
lam vic ké tir ngày kêt thic vic dánh giá (thO'i gian kêt thic vic dánh giá can
cir vào cong van triên khai cüa So' Ni vii).
4. Phn Ioi kt qua khão sat lam Ca' s& tInh aim danh giá xêp hng
Can cir kt qua tng hçxp phMu khào sat, cci quan thung trirc tInh trung bInh
cong cüa các tiêu chi theo phiêu, trong do kiên cüa dai biêu HDND và kiên cüa
M.t trn To quôc Vit Nam thành phô (là các ca quan tiên hành ch'ác näng giám
sat dc 1p) nhân h so 2. Cách thü'c quy dôi diem khào sat nhtr sau:
(Tng dim khào sat trung bInh theo I % x s dim theo B Chi s)/100
Tham khao cách tInh:
Theo quy djnh B chi s, tieu chI nôi dung !y phiu khào sat v cãi thin
thii tçic hành chInh là 02 diem.
Eo'n v QuQ.n A có t l hài lông di vOi ni dung cái thin thu tVc hành
chIn theo ' kiên cüa dai biêu HDND dánh giá dat60%; kiên cüa M.t trn To
quôc Vit Narn thành phô dánh giá dat 80%; 9kiên dánh giá trung binh cüa các
So' ban ngânh dánh giá qu.n A dat 80%; ' kin dthth giá cüa các phu'o'ng tlVc
thuc q4n A dat 100%. Cách tInh theo cOng thirc nhix sau:
- T' l hai lông chung thea cách tinE: ((60% + 80%) x 2)+ 80% + 100%)) /6=76,67%
- Quy di dim: 76,67% x 2/100

1,5334 dim
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Biêu 13. Tong hçrp, báo cio kt qua dánh giá

1. Tng hqp thông tin dánh giá
Ca quan tham rnuu th chic dánh giá xp hng (Si Ni vii) thng hçip toàn
b thông tin lien quan den sang ldên; các ni dung chi.ra thông nhât ye diem thea
b chi so dánh giá xêp h.ng trinh Hi dông xem xét, uyêt djnh: Trong thai gian
l5ngày lam vic kê tr khi nh.n &rçlc van bàn phàn hôi ye nhthg ni dung chua
thông nhât phuong an châm diem ciia don v (dôi vâi các don v kiêm tra thixc
tê) Va Ice tr khi nhn dirgc van bàn phãn hôi kêt qua thâm djnh lan 2 (dôi v&i các
si ban ngành thâm djnh thông qua phân mm).
2. H9p Hi dng dánh giá xp htng cãi each hành chInh
a) Sau khi tng hgp các nQi dung sang kin giâi pháp mdi, và các kin
chu'a thông nhãt cüa các co quan, don vj, Ca quari ththng trirc (S& Ni viii) g1ri
lay 9 ldên t1rng thành viên Hi dông: Thi gian trong vông 05 ngày lam vic Re
tr khi ban hành van bàn lay 9 kiên.
b) Sau khi nhn 'a van bàn 9 kin cüa tirng thành viên Hi dng, co quan
thi.rông trrc (S& Nii via) tiên hành tong hgp trong thi gian 02 ngày lam vic;
tharn mu'u Chü tjch Hi dông ban hàrth giày rni hpp (th?i gian h9p can ct'r vào
tInh hInh thc tê).
3. Báo cáo phê duyt kêt qua
Khi có kt qua hçp Hi dng, sau 05 ngày lam vic, ca quan tharn mu'u tè
chüc dánh xêp hang tong hp, gui Ret qua cho trng thành viên Hi dông; dông
th?yi ban hânh báo cáo dánh giá xêp hng dé trmnh IJBND thânh phô phê duyt.
Chuân bi các ho so Co lien quan dê trInh khen thuäng cho các don vj dam bào
theo quy djnh cüa Quyêt djnh nay.
Diu 14. To chüc cong bô két qua dánh giá xêp hng
Khi trInh lc& qua dánh giá xp hang, Co quantham mtru t chiL'rc dánh giá
xp hang dê xuã.t thi gian to chic Hi nghj cong bô Ret qua dánh giá xêp hang.
Thai gian to chirc Hci ngh trong vèng 15 ngây lam vic Re tix khi Hi dông
thârn djnh két qua cài each hành chInh hang narn giri baa cáo xêp hang trinh
UBND thàuh phô.

Chu'o'ng IV
PHAN LOLJ KET QUA CAT CACH HANH CHNH
Biu 15. Xp hing và phn loiui kt qua cãi each hnh chInh hang nàm
Vic xp hang kt qua thixc hin cong tác cãi cách hành chInh di vOi Co
quan hành chInh, don vj sçr nghip trên dja bàn thành phô du'gc tInh trêri Ca sâ
sO diem cüa B Chi so theo döi, dánh giá dôi vâi rni co quail, don vj và xác
djlth theo thr tix tir cao den thâp; dông thai phân Ioi thãnh các nhóm nhu sau:
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- Nhóm Xu.t sc (tur 90 dirn trâ len);
- Nhórn T& (tfx 80 dn duó'i 90 dim);
- Nhóm Khá (tr 70 dn dixói 80 dim);
- Nhórn Trung bInh K.há (tü 60 dn di.rói 70 dim);
- Nhórn Trung bInh (tfx 50 dn 60 diem);
- Nhóm Yu (duâi 50 dirn).
Diu 16. CSn ci'r tng bang khen theo kt qua dánh giá xêp hng cãi
each hành chInh hang nàm
Nhm ghi nhn, biu duang các cci quan, dcm vj, dja phucng dã có nhiu
no luc dê duy tn và thirc hin có nghiêrn ti1c, hiu qua các ni dung CCHC hang
näm, phuung an tang bng khen nhu sau:
- D6i vó'i kh6i cci quan Trung u'ong tharn gia dánh giá xp hang CCHC vâ
khôi UBND qun, huyên: M& khôi ch9n 03 dan vj dt kêt quã ti.r tot trâ len theo
thir tr t1r cao xuông thâp cüa ket qua dánh giá hang nàm dé tang bAng khen (vi
thir theo Thông báo xêp hang ci:ia UBND thành phô, bao gôm Ca cáo don vj
dông thir hang).
- Di vói khi s& ban ngành: Chçn 04 dcm vj dt k& qua tü t& trâ len theo
thir tr tr cao xuOng thâp cüa két qua dánh giá hang nAm dê tng bAng khen (vj
thü' theo Thông báo xêp hang cüa UBND thành phO, bao gOrn câ các don vj
dông thr hang).
Truàng hçxp m6i khi hxa ch9n khen thu'&ng dn chi tiêu cu& cIng ma có
hai dun vj dông thi hang thl trInh UBND thành phô quyêt dnh khen thu&ng dôi
vri cá 02 dan vj dOng thr hang (co the cao han chi tiêu quy djnh cho môi Khôi
nêu trên)
Chuong V
TO CHtC TH!C IIIN
Diu 17. Trách nhim cila Thu tru'ö'ng các co' quan, don v
1. Thi tru'ng cáo cci quan, don vj có trách nhim trin khai thirc hin
nghiêrn t1ic Quy djnh nay; chju trách nhirn truó'c các nOi dung thông qua biên
ban kiêrn tra ho.c so diem thông qua cáo van bàn thâm djnh lan 1 và lan 2. Sau
khi d thông nhât diem thi không có bat k' khiêu nai, khiêu kin ho.c phãn ánh
nào lien quan den các ni dung dánh giá xêp hang cái cách hành chInh.
2. Trên cci s tfrng nhóm cci quan, Sá Ni vil tham muu trInh TJBND
thành phô Dâ NAng ban hành B chi so theo döi, dánh giá phü hgp dê lam cci s&
thu'c hin truó'c ngày 30/9 hang nAm, dông thô'i ban hãnh vAn ban huOng dan
triên khai thxc hin B Chi so sau kkii UBND thành phô ban hành.
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3. Trong qua trInh trin k.hai th'c hin, nu Co vu&ng m&c phát sinh, thu
tru1ng các Co quan, don vj, to chic và cá nhân Co lien quan kjp thi phãn ánh ye
UBND thãnh phô à Nng (thông qua S6 Ni vi) dê xem xét sira dôi, bô sung
Quy djnh cho phu hccp.I. -7

Phu luc
LTJo'C DO QUY TRtNH DANH GIA, XEP HhNG
(Ban hành kern t/ieo Quylt dfnh so' 28/Q-UBND
ngày24' tháng 8 nàin 2021 cia UBND thânh phO Dà Nàng)
1. Lu9'c d quy trInli dánh giá, xp h,ing di vói khi ccr quan trung
u'ng, S& ban ngãnh (ha chçn kiêm tra tlurc tê), UBND các qun huyn
Dan vj tir
báo cáo
(1)

Diêu tra x
hôi hoc (2)

Ban
hành
Kê
hoach
kiêm
tra
(3)

biên
ban
thâm
djnh
(4)

Kim
tra thrc
tê va k,"
biên
ban (5)

Phãn
hôi
thông
tin lan
cuoi
(6)

lông
hçTp
kêt
qua
kiêm
tra
(7)

Hpp
li
dông
dáith
giá
(8)

Phê
duyt,
cong
bô kêt
qua (9)

I
t'

(1)Tr ngày 15 tháng 12 den 10 tháng 01
(2) Can cir vào vAn ban trin khai thirc th cüa co quan thiiè'ng trçrc (So' Ni via)
(3) Trong thè'i gian 10 ngày
giá trên phân mêrn

lam

vic k tr khi các don vj hoân thâah vic dánh

(4) Chm nht 05 ngày tru'Oc khi tin hành ki&n tra ti các don vj
(5) Trong tháng 02 và tháng 03 cUa näm dánh giá (tüy vào tInh hinh thirc t)
(6) Sau 05 ngày lam vic k tCr ngây k bién bàn (bao gm thông tin chua chüng
rninh, giài trInh dixçic ti buôi kiêm tra va thông tin ca quan chuyên mon thuc
UBND thành phô theo döi cung cap)
(7) Các môc thè'i gian
- Trong thai gian 15 ngày [am vic k ttr khi nhn diiac vAn bàn phán hi v
nhth-ig ni dung chua thông nhât phuung an chârn diem cüa don vj
- 05 ngày lam vic d thành viên Hi dng tharn gia )2 kin di vó'i các ni dung
dâ tong hgp theo kêt qua kiêm tra
- 02 ngày lam vic: Tng hçp lai các ni dung kin cüa thành viên Hi dng
(8) Các môc thà'i gian
- Thè'i gian h9p cAn c1r vâo tInh hInh thuc t (do Chü tjch Hi dng quyk djnh)
- Sau 05 ngãy lam vic k tü khi hpp Hi dng, co quan tham mxu th chirc dánh
xêp hang báo cáo dánh giá xêp h?ng dé trInh UBND thành phô phê duyt.
(9) Trong vOng 15 ngày lam vic k tü khi Hi ding th.m djnh k& qua cài cách
hành chInh hang nAm gcii báo cáo xêp hang; UBND to chirc Hi nghj cOng bô
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2. Lu''c d quy trmnh dánh giá, xp htng di vói khi s& ban ngành
(thm cTjnh kêt qua thông qua phn mni)
Dan vi tçr

Ban

báo cáo
(1)

hành

Diêu tra xà
hi bce (2)

van
bn
thâm
djnh
lan 1
(3)

Dan vi
phàn hôi
theo két
—> qua thâm
djnh
Ian 1
(4)

Ban
hànE

van
bàn
thâm
di nh
lân2

Danvj
phân hôi
theo két
qua thâm
dnh
Ián2 (6)

Tng
hcip
kêt
qua
phãn
hôi
(7)

Hçp
1i
dông
dárth
giá
(8)

Phê
duyt
cong
bô két
qua.

(9)

(5)
it.'

(1)Trngày 15 tháng l2dên lothángOl
(2) Can cir vào vAn bàn trin khai thirc t ciia cci quan thu&ng trrc (S Ni vii)
(3) 20 ngày lam vic kê tü ngày quy dnh kêt thic thi gian dánh giá trên phân
mêm.
(4) 07 ngày lam vic k tr ngày ban hânh van bàn thm dnh l.n 01
(5) 05 ngày lam vic k tr k.hi nhn dLrgc van bàn phãn hi cüa dan v.
(6) 07 ngày lam vic k tr ngày ban hành van bàn th.m djnh [.n 02
(7) 15 ngày lam vic k tr khi nh.n thrçic vAn bàn phãn hM phãn hi k& qua
thâm djnh lan 2.
(8) Các môc thyi gian
- Thô'i gian h9p cAn cü vào tInh hinh thçic t (do Chü tich Hi dng quyt dnh)
- Sau 05 ngày lam vic k tcrkhi h9p Hi ding, cci quan tham muu t chrc dánh
xêp hang báo cáo dánh giá xêp hng dê trinh UBND thành phô phé duyt.
(9) Trong vông 15 ngày lam vic k tr khi Hi dng th&m djnh kt qua cai cách
hành chInh hang nAm gri báo cáo xêp hang; UBND to chirc Hi nghj côngbô
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3. Lu'ç'c d quy trInh cung cp, cIp nhât, phãn hi thông tin pluic vy
dánh giá xp hng

Các ca quan cung
cap thông tin phic
VU dánh

Ca quan tham muu < (3)
dánh giá xêp hang
CCHC
(S Nôi vii)

giá xêp

hng

i'

(4)

Các ca quan ducc
dánh giá xp hng

(5)

'

(1) Truic ngày 10 tháng 01: GCri van bàn c th các tiêu chI cn cung c.p thông tin
(2) 05 ngày

lam

vic k tr ngày nh.n dupc van bàn cüa S& Ni vii

(3) TCr ngày 15 tháng 12 dn 10 tháng 01: Tr báo cáo kt
phân mêin cài cách hành chInh

qua

thirc hin trên

(4) Thông tin dn các dan vj tham gia dánh giá xp hang cãi each hành chInh:
- D& vói kMi ca quan trung trong, sà ban ngành (duçc 1ra ch9n kim tra thrc
tê), UBND qu.n, huyn: Thông qua kiêm tra thçrc tê ti dan v, ky" kêt biên bàn
kiêm tra
- Di vOi khi S& ban ngàah (thông qua thm djnh trên phn mm): Thông qua
van bàn thâm dnh Ian 1.
(5) 05 ngày lam vic kê tr ngày:
- Di vó'i khi ca quan trung uo'ng, sä ban ngânh (ducic 1a ch9n kiém tra thrc
té), UBND q4n, huyn: Ké tir ngày k biên bàn kiêrn tra
- Di vOi khi Sô ban ngành (thông qua th.m dlnh trén phn mm): Ké tir ngày
S& Ni vi ban hãnh van bàn thâm dinh Ian 01
(6) 05 ngày lam vic: Ban hành van bàn dInh chInh diu chinh thông tin (nu co)

