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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO DA NANG

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc

S& 0!.5ft /QD-TJ13ND

Dà Náng, ngày ,llj tháng 9 nám 2021

QUYET IMi
A
-.
•, A
Ye viç hay the B9 chi so theo doi,
danh gia,
xep hng ket qua
cãi each hành chInh ban hành kern theo Quyt djnh s 35961QD-TIBND
ngãy 28 tháng 9 nárn 2020 cfla UBND thành ph6
A

A

'A

UY BAN NHAN DAN THANTI PHO oA NANG
Can ct Lut i'd chic ChInh quyn djaphurnig ngày 19 tháng 6 nàm 2015,
Can ci Lut tha ddi, bd sung m5t so' diu cia Lut To' ch&c ChInh phü Va
Lut To chik chInh quyên djaphu'crng ngày 22 tháng 11 nám 2019,
Can cz' Nghj Quylt
76/NQ-GP ngày 15 tháng 7 nám 2021 cüa ChInh
phi ye ban hành Chwong trInh tong the cái cách hành chInh nhà nzthc giai dogn
2021-2030,
so'

Can cz' Nghj djnh
61/2018/ND-CF ngày 23 thcng 4 nám 2018 cüa
Ch In/i phz
thrc hiên cci chê môt ci'a, môt ci-a lien thông trong giái quyêt thi
tyc hành chInh,
so'

ye

Can cz' Thông tw 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 nám 2018 cza
Bç5 truàng, Chi nhiêm Van phông C'hInh phi ye htróng dan thi hành m3t sO quy
djnh cza Nghj djnh sO 61/2018/ND-CF ngày 23 tháng 4 nám 2018 cza C'hInh
phi ye thy'c hiên cc' ché môt cz'ra, môt tha lien thông trong giái quyêt thz tyc
hành chInh,
so'

Theo d nghj cza Giám do'c S& N(5i vy thành phd Dà Ncng tcii T& trinh so'
4 /TTr-SNV ngày 0 tháng nám 2021.
QUYET D4H:
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt dinh nay Bô chi s theo dOi, dánh giá,
xêp hang kêt qua câi cách hành chInh dM vOi các cci quan, dan vi trên dja bàn
thành phô Dà Näng (dInh kern 03 Phii hic).
Diu 2. Quyêt djnh nay có hiêu hrc k tü ngày k và thay the Quyêt djnh
so 3596/QD-UBND ngày 28 tháng 9 n.m 2020 cüa UBND thành phô ban hành
B chi so theo dOi, dánh giá, xep hang kêt qua cãi cách hành chInh.

2

Diu 3. Chánh Van phông UBND thành ph, Giám dc Sâ Ni v1i, thu
trithng các cci quan chuyên mon thuôc UBND thành phô, Chu tjch UBND các
qun, huyn, thu tnthng cac cor quan Trung i.rong dóng trén dja bàn thành phô có
trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.
Nui nhân:
-NhuDieu3;
- B Ni viii;
- Thtrông trrc Thành üy;
- IT HDND thành pho;
- Uy ban Mt trn T quc Vit Nam thành ph;
- Báo Dã Näng, Dài PT-TH DN, Cong Thông tin
din tr thành ph;
-Luu: VT, SNV.

TM. UY BAN NTIAN DAN

5$-

LêTrungChinh

Phi1icI
dj; 1ánh giá, xp hing két qua cäi each hành chmnh
dôi vói các s& ban ngành
h kè,n theo Quyêt djnh so J91 ' /QD- UBND
áng S nám 2021 cia UBND thànhphO Dà Näng)

-. -'

STT
Ni dung B Chi s
Diem s
I
CONG TAC CHI DiO, DIEU iiAr'm cAi CACH HANH CHtNH
21
1
Xây dirng K hoich CCHC hang nam
2
a) Ban hânh dung thôi hn (theo Cong van huâng dn xáy dirng Kê hoach
0,5
hang näm ciia Sâ Ni vii)
b) Chat hxçmg cüa vic ban hành k hoach
1,5
Xác djnh day dü các nhim vu CCHC trén các linh virc theo Ké hoach
0,5
CCHC cüa thành phô hang näm
Cij the hOa, luçrng boa t) lé hoàn thành các nhim vii duçxc giao
0,5
Xác djnh rO kt qua hoàn thành và trách thim trin khai
0,5
2
Cong tác quãn trj tin d và müc d hoàn thành Kê hoch
3
a) Cong tác quán trj vic cp nht K hoach trên phân mém
1
Cp nht day dü kê hoach len phn mm http://cchc.danang.gov.vn
0,5
Thirc hin cp nht tin dO trén phAn mm day dü
0,5
b) Mi'rc dO hoàn thành K hoachlChiwng trInh CCHC
2
Ghi chz':
- Trong trwàng hcrp có nhim vy do UBND giao nhung không hoàn
thành thI dwoc tOi da I diem; Các nhiêm vy khOng cy the hóa dtrçrc kêt
qua hoàn thành thl xem nhw là 01 nhim vy khôn hoàn thành
- Trong trudng hctp kê hogch khong xác djnh day dz các nhim vy do
UBND thành phô giao nhimg van triên khai thy'c hin và cO san phâm
cy the thI dgt tOi da 1 diem,)
100%khoach
2
Tir 85% dn duâi 100%
1
3
Xây dipig k hoach và th.rc hin kim tra CCHC ti các don vj
triic thuOc có thtrc hin các nhim viii ye cong tác cãi cách hành
chInh (tile % thrn vj tryc thuôc ttwçrc kié?m Ira)
Ghi chz'i: Don vi trrc thuç5c bao gOm tat cá các cc, quan có thy'c hin
cOng tác cal each hành chInh
a) CO thc hin vic xay d%rng và ban hành K hoach kim tra các don vi
0,5
trçrc thuOc trong nãm
b) Co xây dirng và ban hânh BO Chi s dánh giá di vâi các don vj trirc
1
thuOc (phic vi cho cong tãc kiêm tra)
c) T' lê don vi trirc thuOc di.rçc kiêm tra trong näm
1
Ghichü:
- DOi vOi các don vi có tr 10 don vj trirc thuOc tth len thI kiêrn tra 20%
tong so dan vj tr%rc thuOc, tuy nhien phâi dam bão so 1ung tôi thiêu là
10 don vj Co thi,ichin cong tác cái each hành chInh.
- Ci 01 dan vj kiêm tra không can cir trên BO Chi so ban hành thi dirçic
tInh là 01 don vj chisa &rçic kim tra

2

d)

4

100% don vi true thuôc trâ len
Tir 70% dn duOi 100%
CO van ban k& lun v cong tác kim tra và sau kim tra CO xCr l
nhfng ton t?i, sai pham (neu cO; cO ho so cth'ing mirth c11 the) theo két
qua kim tra cüa ngtrOri dirng thu c quan, don vj
Tlnrc hin báo cáo két qua CCHC trirc tuy&i

a)

Day dü va diing th&i han 04 báo cáo ('thiêu hoc Ire môi báo Cáo trt't
0,5diêmL)

b)

Day dü các nOi dung theo mu yeu cAu ,nôi báo cáo khong day di các
ni dung theo mduyêu cáu tnt 0,5 diem)

0,25
0,5

2

Ghi chz: Mt ni dung khong báo cáo hoc thiêu 01 báo cáo dwqc tInh
là 01 báo cáo không day dzi
5

Cong tác tuyên truyn cãi cách hành chInh

a)

5

Các hinb thic tuyên truyên: Dü bn hInh thirc tuyên truyên:
(1) To chire hi ngh, hOi tháo, euôc h9p, tp huân chuyên dé cãi each
hành chInh theo hInh thirc trre tiêp hoc trrc tuyên: 0,5 diem
(2) Ding thông tin cãi each hành chInh trén website eüa ngành: 0,5 diem

2

Ghi chü: Phãi dam báo các ni dung Cong khai Danh rn1ic thu hôi dat,
cac qu5 dat a quy hoach de dâu giá kéu gi dau tir, do an quy hoach,
ho so dau thâu, Dang chién hrqc, quy hoch, ké hoach phát trién ngành,
linh virc giai doan; Däng Báo cáo 6 tháng, báo cáo nAm Va ké hoach
trong nàm dánh giá... Dôi vài nh&ng don vj có ni dung nào thI tiên
hânh cong khai ni dung dO, thiêu mt trong cac ni dung không dt
diem theo tiêu chI nay
(3) Däng thông tin trén báo: 0,5dim
(4) Dang thông tin trên dâi truyên thanh, truyên hInh: 0,5 diem
b)

Tuyên truyên b.ng cae hInh thirc:
(1) To chi'rc CuOc thi (thông qua mt trong các hInh thfrc trrc tuyên,
san kháu hOa...) lien quan den cong tác cái each hành chInh: 1 diem
(2) In an tY rcri (jhái tiên hành thiet k, in màu): 0,5 diem
(3) Xây diing video clip tuyên truyên ye cong tác CCHC: 0,5 diem
(4) Vt diing cO in nOi dung tuyen truyên CCHC dê phát den tO chi'rc,

3

cong dan (but, tap gap, ao, mOe khóa...): mi hInh thirc 0,5 diem, tôi
da0ldiêm.
Ghi chü: Dôi vâi t& roi, 4t dçtng nu su'r diing nhuing ni dung cia in an
trong eác nam truâc thI chi dánh giá tôi cia dut nua so dim theo quy
cljnh cüa tiêu chI; trong tru?mg hçrp ni dung tuyen truyên d lôi thi,
khOng dam báo thI không châm diem.
6

Nhfrng giãi pháp v chi duo, diu hành cüa lãnh do don vi trong
thyc hin CCHC

1,5

a)

To chi.rc danh giá, so kt, tong kt cOng tác CCHC cüa don VI hang
nAm (Neu to cháv lông ghép vao Hç5i nghi cui näm thI phái dir'c the

0,5

hin nö tnong churing trInh, duv'c tháo luan và the hin r6 tnong /cêt
lun hi nghj,)
b)

Gän kêt qua thi,re hin cong tác CCHC vài thi dua khen thu&ng
CO Quy djnh bang van bàn ye vic ly kt qua thuc hiên nhiêm vi câi
each hành chInh ciXa don vj/bô phnIca nhan dé xem xét, dánh giá thi
dua, khen thu&ng cho tp th&cá nhân tai don vj

0,5

7

8
a)
b)

a)

b)

c)

Thirc hin biu dixcTng, khen thr&ng tai the cuOc h9p Co quan hang
thang, hang qu, trong hi nghj 6 tháng, nàm hoc xcr 1 k' 1ut, phê
bmnh can b, cong che, dcm vl trirc thuc trong thirc hin cong tác
CCHC cüa don vj theo cac quy djnh hin hành (The hiçn bang van ban,
thông báo cy the và không tInh dôi vol các tru'àng hcrp khen thu'O'ng két
qua lam vic djnh Jg))
Sang kin trong CCHC dirçrc Hi dng sang kin cp co' s& cong
nhn (01 giái pháp dôu tiên dwcrc tInh 2 diem, them 01 giái pháp thI
dwcrc c5ng 01 diem, tôi da không qua 3 diem,)
Môi dcin vf lta chQn va ice khai tôi da 04 sang kiên cap cc sá dé trInh
H3i dông dOnh giá xep hgng CCHC hang näm xem xét.
Triên khai Be an kiêm soát thu tuc hành chInh ngoài 1 cü'a
Thc hin phân loai van ban phái xi'r 1 có thai han dat t 1 trên 15%
Ghi chü: Nêu t' 1 không dat thI không châm tiêu chI b)
Hiu qua triên khai trên H thông quàn 1 van ban diêu hành
Ghi chü:
- Dam báo t) 1 dung và sam han tir 90% trâ len: 01 diem
- Dam bão t 1 dung và sOm han tr 70% den duai 90% thI tInh theo
Cong thirc: (Ti' 1 % ho so sam dung hn x so diem tông)/90%
- Duài 70%: 0 diem
HOAN THLN H THÔNG VAN BÀN QUY PHM PHAP
LUT VA CAl CACH THU TUC HANH CHINH
Rà soát, h thong hóa van ban quy phm pháp 1ut (7a'y)) kièn dánh
giá cia So Tu'pháp,)
Xây dirng Kê hoach trin khai thirc hin cOng tác xây dirng, kiêm tra,
rà soát, h thông hóa van ban quy pham pháp luat day dü ni dung và
dam báo thai gian
Ghi chü: Néu thiêu nOi dung hoc không dam bão th&i gian thI bj trr
0,25 diem
Doi vOl Van phông UBND thành pM dánh giá thông qua tiêu chI:
Phôi hçp vâi S& Ttr pháp trInh UBND thành ph ban hà.nh Ké hoach
triên khai th%rc hin cOng tác xây drng, kiêm tra, rà soát, h thông hóa
van ban quy pham pháp 1ut dam báo thi gian.
Ghi chü: Nêu không dam bão thii gian thI bj tth 0,25 diem
Thirc hin ché d báo cáo hang nAm v k& qua cong tác xây dmg, kiêm
tra, rã soát, h thông hOa van bàn quy pham pháp luat day dü ni dung
vã dam bão thai gian
Ghi chui: Nêu thiêu ni dung hoc không dam bão thai gian thI bi tr'r
0,25 diem
Dad vol Van phdng UBND thành phd dOnh giá thông qua tiêu chI.
Phôi hçxp vó'i S& Tir pháp trinh UBND thãnh ph ban hành báo cáo hang
näm ye kêt qua Cong tác xay dimg, kim tra, rà soát, h thông hóa van bàn
quy phm pháp 1ut dam bão thai gian theo yêu câu cüa BQ Tu pháp.
Ghi chü: Nêu khOng dam bão thai gian thI bj trir 0,25 diem
TO chrc thrc hin rà soát các van bàn quy pham pháp 1ut cüa HDND,
UBND thành phO thuOc pham vi quán l nhà ntràc cüa co quan, don vj
hoc thirc hin rà soát theo chuyên dê, theo yeu câu cüa Bô ngành, co

0,5

3

1,5
0,5

11
3,5
0,5

0,5

2,5

4
quan có tMm quyn
*
-

Do'i vó'i các S& ban ngành
Rà soát dy dü, kjp thi ngay sau khj có c.n ci'r rà soát hoc khi có yêu

2,5

câu thire hiên rà soát
-

Co thirc hin rà soát day dü nhung chira kjp th?yi
Co thc hin rà soát nhung chua dy dü và chua kjp thai

2,25
2

-

Không thc hin rà soát vi không phát sinh can cr rà soát hoc không
phát sinh yeu câu thirc hin rà soát

2,25

-

Không thirc hin rà soát khi phát sinh can ci'r rà soát hoc khi cO yêu
câu thuc hiên rà soát

0

*

FJôi vó'i Van phông UBND thànhphô

-

Phôi hçp trInli kp thai, day dü h so râ soát

-

Ph6i hçip trIith day dü nhixng chua kjp thai

-

Phi hçp trinh nhimg chixa dy dü vã chua kjp thai

-

Không phi hqp vi không phát sinh h6 so rà soát

2,5
2,25
2
2,25

-

Không phôi hqp khi có h so rà soát hoc khi cO yêu câu th1rc hin rà soát

0

2
*

Theo döi thi hãnh pháp 1ut (ldyj kiê'n dánh giá cia So' Tupháp)
Dôi vO'i các SO' ban ngành
Xây dirng k hoch theo dOi tInh hInh thi hành pháp luat day dü nôi
dung và theo dung thai hn quy djnh ti Ké ho?ch theo döi tInh hInh thi
hânh pháp 1ut cüa Chii tjch UBND thành phô, giri ye S Ti.r pháp dé

1

a)

0,25

theo döi, tong hçip. Truang hqp ké hoch không dam bào ni dung
hoc không dam báo th&i h?n thl không có diem
b)

Roan thành 100% Kê hoch theo dOi tInh hInh thi hành pháp 1ut theo
dung tiên dO

0,25

c)

Báo cáo kt qua cong tác theo dOi tInh hInh thi hành pháp 1ut djnh k
hang nãm dam báo dung, day dü nOi dung và thai hn theo yêu câu.
Tri.r&ng hc'p báo cáo không dam bão nOi dung hoc không dam bão thai
han theo yeu cau thI bj trfr 0,25 diem

0,5

*
a)

Dôi vol Van phOng UBND thành pM
Phôi hçxp vâi Si Tu pháp trInh Chü tjch UBND thành phô ban hân.h K

0,5

hoach trién khai thc hin cong tác theo dOi tInh hInh thi hành pháp 1ut
dam bâo thai gian theo quy djnh.
b)

Phôi hqp vâi S& Tir pháp trInh UBND thãnh ph6 ban hành báo cáo kêt
qua thc hin cong tác theo dOi tinh hInh thi hành pháp 1ut cho Bô Tu
pháp dam báo thai gian theo quy djnh.

0,5

3

Thijc hin báo cáo hot dng kim soát TTHC djnh kj' (báo cáo
qu Va nam) (7 )5 kien cza PhOng kiêm soát thi tuc hành chInh, Van
phOng UBND thànhphô)

1

*
a)

Dôi vOl các SO' ban nganh
Báo cáo dy dñ s luvng va dung thai hn (thiu hoc tr mi báo cáo
trr nira so diem)

0,5

Ghi chü: Doi vdi tru&ng hçp tr qua 03 ngày lam vic, kê tfr ngày den
hn phái báo cáo thI mâi bj trr dim.
b)
*

Báo cáo day dü các nOi dung theo mu yêu cu (thiu mi ni dung trr
nfra so diem)
Dôi vOl Van phOng UBND thành pM

0,5

5
a)
b)

T6ng hçp xCr 1 các vn d phát sinh trong ho?t dng kirn soát TTHC
TrInh UBND thành phô ban hânh Báo cáo hoat ctng kiêm soát TTFIC
trong näm dam bão ni dung và thii gian theo quy djnh
4
K hoich hoat dng kim soát TTHC hang 11am cüa thành phI
*
DO'i vi các So' ban ngOnh
Xây diyng van ban trin khai Kê hoch hot dng kim soát TTHC
hang nám ella thãnh ph (chm nht sau 15 ngày k ti! ngày K
hoach cüa UBND thành ph thrçc ban hành)
(lay 35 kiên cia Phông kiêm soát thz tyc hành chInh, Van phOng UBND
thành phô)
a) Ban hành dung th&i han
b) Trin khai dy dll các nhim vu kim soát TTHC duçxc giao theo Ké
hoach hot dng kim soát TTHC dlla thành phô
*
Dôi vài Van phOng UBND thành phO
Tham mu'u UBND thành ph ban hành K hoich hoat dng kim
soát TTHC hang nàm ella thành phô
a) Ban hành dung thxi hn
b) Dam báo dy dll các nhim vi kim soát i'll-IC theo quy djnh
5
Th, rc hin rà soát, don giãn hóa TTHC
*
Dôi vói các So' ban ng,ành
a) Xây drng van ban triên khai K hoach don gián hóa TTHC hang näm
trên dja bàn thành phô (chm nhât sau 15 ngày k tr ngãy ban hành Kê
hoach dlla thânh phô) (lay 35 kiên cia PhOng kiêm soOt tith tyc hành
chInh, Van phOng UBND thànhphô)
Ban hành dung th?ii han
Co phtron an t chcrc thrc hin K hoch dlla thành phô
b) Báo cáo két qua rà soát day dll và dung thai han 31/7 hang näm (thiêu
ni dung: 0,5, trê han duâi 10 ngày: 0.5 diem; tré han tir 10 ngày trâ
len: 0 diem) (Idy 35 kiên cza Phông klein soát thr tuc hành chinh, Van
phOng UBND thànhphô)
*
Dó'i vol Van phOng UBND thành phó'
a) Tham muu UBND thành ph ban hành Phi.rong an don gián hóa thu tic
hành chInh hang nàm
b) Trin khai cp that len H thng phAn mm mt ccra sau khi UBND
thành phô phê duyêt phucing an don ián hóa thu tic hành chInh
6
Thtrc hin ban hành TTHC theo thâm qun và do'n giân hOa TTHC
a)
Thirc hin ban hành TTHC theo thm quyên
*
Dôi vOl các SO' ban ngành
Thi.rc hin ban hành TFHC theo th.m quyn (lâ'yj kiln cia PhOng kiêm
soát thi tyc hành chInh, Van phOng UBND thOnhphO,)
Ghi chll: Nêu trong näm don vj không ban hành, hoc ban hành không
dam bâo các quy djnh TTHC (nOi dung TTHC, thành phân ho so, mâu
don, mâu tY khai, diéu kiên thrc hiên TTFIC...); không dam báo th&i
gian theo quy djnh hin hành thI dánh giá 0 dim
*
Dôi vOi Van phOng UBND thành phó'
CO tiên hành rà soát vâ ban hành Quyt djnh ban hành danh miicthll
tc hành chInh thuOc tMm quyén quyêt djnh dlla UBND thành phô va

0,5
0,5
1

0,5
0,5

0,5
0,5
2
1

0,5
0,5
1

1
1
2,5
1
1

1

6
Chü tjch UBND thành pM thirc hin theo cci ch mt cira tai VP

UBND thành phô
b)
*

Co kin nghj don giãn hóa TTHC &rçic phê duyt tai BO thu tiic hành
chInh cüa dcyri vj

1,5

Dôi vái các Sd' ban ngành
Co kin ngh dan gián hóa TTHC di.rçie phê duyt tai B thu tue hành
chInh cüa dan vi
Ghi chU:

1,5

- So sánh giUa BTTHC cU va BTTHC mâi ban hành, chi rO các thU tijc
thrçc dan gián hOa, chi tInh doi yii ni dung dan giàn hóa ye th?yi gian
va thàith phân ho sa (khOng tmnh doi vOi các trtr?ing hçp xây di,rng quy
trInh ti'r mrc 3 len 4 hoAc tr mire 2 len mrc 3,4). NOi dung dim nay dà
châm trong phan cong ngh thông tin
- Chi tinh dôi vâi các van bàn eó k3' so, chung thu so cüa don vl và ni
dung dinh kern trên egov.danang.gov.yn, nêu dan vi cung cap van bàn
không chInh xáe thI không châm dim ni dung nay và tiên hành trir
diem tai miic Diem trfr.
- CO tr 01 kiên nghi: 0,25 diem, 02 kiên nghj: 0,5 diem; 03 kiên nghj:
dt 0,75 diem; 04 kiên nghj: Dat 1 diem; tfr 05 kiên nghj trâ len dat 1,5
diem
*

Dôi vái Van phdng UBND thành phô
CO tiên hành phôi hqp vOi cac S ban ngành d kiên ngh don gián hOa
thi gian giãi quyêt thU tiic hành chInh ti UBND thành phô, dua vào
Bô TTHC dixçic ban hành t?i Sâ ban ngành

1,5

- CO tfr 01 kiên nghi: 0,25 dim, 02 kiên nghj: 0,5 dim; 03 kiên nghj:
dt 0,75 dim; 04 kiên nghj: Dat 1 diem; tfr 05 kiên nghj tth len dat 1,5
diem
Ghi chU: Hin nay trong 130 'JTHC trInh UBND thành phô ban hành
dêu cO quy djnh rO th&i gian giãi quyt tai Sâ ban ngành và th?i gian
giãi quyêt cUa UBND thành phô. Theo do, nêu VPUBND thành phô
dông
rUt ngan thOri gian giài quyêt t?i don vj thi s chain diem nOi
dung tiêu chI nay.
lB

2
*

THIXC HIEN CY CHE MOT CIYA, MÔT CIYA LIEN THÔNG
100% TTHC thiyc hin theo co ch mt cü'a, mOt cfra lien thông
theo B TTHC thuc thãm quyên giãi quyt cUa don vj
Quy ch, d an phoi hç'p, lien thông lien kt thu tiic hành chmnh
D6I vol các SO ban ngành

13
0,5
2

CO tin hãnh tham miru, thrçrc cAp cO thm quyn ban hành và
trin khai CO hiu qua trên thc t vic giãi quyt M so' theo quy
ch, d an phM hçrp, lien thông lien kt thU tic hành chinh
a)

Ghi chU: ti-fr nhCng ho sci tiên hành lien thông len UBNI) thânh phô
CO tham miru trong nàm triên khai dánh giá

b)

Duçic cAp cO thAm quyn ban hành d6i vOl n01 dung tham muu trong
nAm dánh giá

c)

Triên khai có hiu qua trên thrc th (thông qua vic tip nhn h6 so)
Ghi chU:
- Dánh giá dOi vOl vic giãi quyt hi so theo quy ch& d an phôi hqp,

0,5

0,5

7

*

a)
b)
c)
3

a)
b)
4
a)

b)

c)

d)
d)

lien thông lien kt thu tVc hanh chInh dâ ban hành cüa nh[tng näm trudc
- E)in vj báo cáo c the so hrcmg h sa tip nhn, vic giâi quyêt theo
eác quy ché dê an duçic ban hãnh
Dôi v&i Van phóng UBND thành pM
Ban hành Quyt djnh quy djnh rö thôi gian giãi quyt t,i Van
phông UBND thãnh ph và thôi gian giãi quyët ti Lãnh do
UBND thành ph6:
Co tham mixu trong näm triên khai dánli giá
Ducic cAp có thAm quyn ban hành di vOi ni dung tham mtru trong
näm dánh giá
Triên khai có hiu qua trên thirc t (thông qua vic tiêp nhn ho so)
Cong tác tiêp nhn, xü I phãn ánh kin nghj cüa Ca nhân t chIrc
di vOl thu tuc hành chmnh thuc thAm quyn giãi quyêt cüa CY
quan do'n vj (thong qua phán ánh thtd7lg day nóng 1022, trang gop j
gopy.danang.gov.vn cza Trung tam Thông tin dfch v cong và thông
qua C'ông djch vt cOng quOc gia do Phông Kiêm soát TTHC', VPUB
theo döz)
100% phán anh &rçic xr l hoc kin ngh xir l
Tir 90% dn dixài 100% phãn ánh duçic xir l hoc kiên nghj xCr l
Sü dung và trng dung phn mm mt cfra din tfr phic viii cong tác
tip nhân và theo döi, quãn 1 h scrfThong qua kêt qud tlzeo döi)
Tiêp nh3n 100% ho so trên phân mêm (Ngoçi tnt các linh vrc tiêp
nhn trên cac hç thông cta 136 chuyên ngành nhu': Dáng /g kinh
doanh, Lj ljch twpháp...)
Không có h so qua han, tr h?n trên phn mm do cong chrc
l)
không kêt thüc ho so dung vOl thirc t xr l
- Dam bào 100%: 01 diem
- TCr 70% dn di.rài 100%
S dim tInh theo cong thCrc
(T' l % ho so sam dUng hn x s dim tng)/100%
- Dual 70%: 0 dim
CO luân chuyn, xr l h so, ban hành kt qua xi'r l dn H thông
quán l van bàn dieu hành (ngoi trfr các ho so xCr 1 ngay ho.c kêt qua
giãi quyêt không lay so tir h thông quàn l vAn bàn diêu hành)
- Dam bão 100%: i diem
- Tr 70% dn di.râi 100%
S dim tInh thed cong thrc
(T l % ho so CO luân chuyên, xcr 1 và ban hânh k& qua xi'r l x sO
diem)! 100%
- Duâi 70%: 0 dim
Co tin hành sir diing chCrc nAng k s cüa lAnh dao Co quan trên phn
mêm mt cCra
CO ban hành danh muc h so duic quét (scan) và to chirc triên khai
thijc hin
Ghi chU: Don vj ban hành vAn bàn khi các thu tiic hành chInh tho
danh m%ic quét thay dôi (vI di,i nhi.r sUa di B) thU tiic hânh chInh). Nêu
danh mic không thay d6i thI không can ban hành qua các nAm.

0,5

0,5

0,5
4
0,5

0,5

8
5

Dam bão 100% viéc cap nhát s lieu mt cfra kip thô'i, day dli s
lieu mt cfra dlla tfrng tháng; danh sách tr hçn; l do trê hçn trên
phn mm ti don vj ti phn mém cchc.danang.gov.vn tai d0n vi
(chi dánh giá di vO'i các drn v cé tài khoãn d cp nht s lieu)
Ghi chll: Nêu cp nht thiêu dli 1iu hoc không day dll danh sách trê
hçn thi không dat diem phan nay

6

T l ho so thirc t dtrçc giãi quyt dung và s&m hçn (kim tra h so
xác suát ti bui lam vic Va qua theo dôi thir?rng xuyên ella S& Ni viii)
Ghichü:
- Van ban trê hen du-çrc tmnh trong th&i gian giái quyêt cia don v nêu có
các cci quan phôi hçip thI trê do don vj nào sE tiên hành trz diem dôi vái
don vj lam Ire hçn ho scr. Riêng dôi vái VP UBND thành phO chi tInh dOi
vái th&i gian giái quyêt tgi VP (JBND, khOng tInh th&i gian giái quyêt tgi
Ldnh dcio UBND thânhpho;

a)

- Viêc chzng minh ho so Ire hçn së do don vj duic dánh giá lien hành, nêu
không chtng minh dztctc xem nhit ho su Ire hçn.
100%hscy

b)

Tfr 90% dn di.rài 100% h so

7

Th.rc hin kbão sat mll'c d

hài lông ella t chfrc, cong dan dôi vOi
djch vu hãnh chInh cong cüa cr quail, don vi

a)

Kêt qua dánh giá ella to chirc, cong dan khi th%rc hin giao djch thu tiic
hành ehInh (Thông qua phn mêm dánh giá trc tuên).

0,5
3

T' 1 dam bào theo quy djnh dlla UBND thành phô ye Khung khão sat
mfrc dO hâi lông
Ghi chll: Néu trên 10% thông tin phlle tra không dam bâo thI không dat
diem nOi dung tiêu chI ny.
T' 1 khong dam báo tôi thiu theo quy djnh ella UBND thành phO

0.5

nhmg triênkhai khão sat dat tr 50% theo quy djnh

b)

Ghi chll: Nêu trén 10% thông tin phllc tra khOng dam báo thI không dat
diem nOi dung tiêu chI nay.
T 1 dánh gia hài lông trong näm di vâi dánh giá trirc tuyên (Ghi
chü: Nêu trên 10% thông tin phllc tra không dam bão thi không dt
diem ñOi dung tiêu ehI nay)
Dat tr 90% trâ len
Dt tfr 70 den di.râi 90%
Dat di.rài 70%

c)

Don vItr t

cht'rc kháo sat dOe 1p mirc dO hài lông ella th chrc, cá
nhân dôi vOi mOt hoc mOt s thu tiic hành chInh có sO hrqng hO so

0.5
0
0,5

phát sinh nhiêu trong nAm dê ra soát, dánh giá vic cung frng djch vii
hành chInh công, báo cáo két qua dánh giá ye UBND thành phO Va Sr
NOivu.
Ghi chU: Viéc tiên hành khão sat doe 1p phái cO kê hoach c11 the rO
rang, có mâu phiêu diéu tra khao sat, CO dôi ti.rçmg và hInh thrc triên
khai khão sat... theo eác bi.rc tai Quyet djnh ye Khung kháo sat mirc
dO hài lông trên dia bàn thành phô
d)

Co dánh giá kêt quà.khao sat và dê xut giãi pháp cài thin vic cung
thig djch vi hành chInh cOng ella don v trong thai gian tài theo quy
dinh t0i Quyet dinh so 5697/QD-TJBND ye co chê sr diing thông tin

0,5

8

a)

b)

iv

a)
b)

2

thu thp t1r k& qua khão sat d cái thin chit hrcmg djch vv hành chInh
cong (Bao gôm Ca kêt qua cza các don vj kháo sat d& 42p nhzt. Vin
Nghiên c&u Phát triên Kinh té Xä hç31, Trung tam Thông tin dich v
cong thành phô nêu trong nàm don vj dwç'c 4a chQn triên khai kháo
sat d(5c l2p)
Ghi chz: Nêu don vj cO van ban dánh giá nhu'ng không day dz các n5i
dung, các giái pháp theo quy djnh tgi Quyet dfnh sO 5697/QD-UBND
Vé cc ché sz dtng thông tin thu thap tI két qua kháo sat dê cal thin
chat lucing dich vy hành chInh cOng thI khOng dczt diem phán nà1
ñn hành cong khai trên website cüa don vj v kt qua tiep nhn
và giãi quyt h so tbeo co ché mt cfra mt cfra lien thông
Ghi chi:
- Vic cOng khai dztctc thtc hin hang tháng; thai gian dãng tái cOng
khai kêt qua phái dam báo sau tur 03-05 ngày sau khi két thic tháng.
Nêu lien hành sau thai gian neu trên du'ctc tInh 01 tháng khOng thtc
hin cong khai
- Don vj cung cap thrOng dan chz'ng minh n.5i dung nêu trén, nêu
không cung cap duçic dzthng dan chz-ng minh thI không dgt diem ni
dung nay
- Cc quan có the thcc hin dang tái thông báo djnh 19) hang tháng hoc
trên webs ite tçzo banner lien kIt den myc Thông kê, Ira c&u tInh hlnhth
1i5 ho so cia cc quan và thtàng link lien két thang den den vj trên Cong
djch vy cong thành phO ('vI dy khi vào wensite cza S& Ni vy; barn vào
banner së lien kêt den thäng vic giái quyêt ho so' cia den vf SO' N.2i V4
khOng lien kêt den trang dichvucong.danang.gov.vn,)
Dam bâo cong khai 6 tháng du näm trên website cüa dan vj ye kêt qua
tiêp nhn và giâi quyêt ho sa theo ccy chê mt cüa mt ci'ra lien thông
(thiêu 01 tháng thI không dt diem ni dung tiêu chI nay)
Dam bão cong khai 6 tháng cui nàm trên website cUa dan vj ye kêt
qua tiép nhn và giâi quyet h sa theo Ca chê mt cra mt c'ra lien
thông (thiêu 01 thang thI không dt diem ni dung tiêu chI nay)
cAi CACH TO CHU'C BQ MAY HANH CHfNH
Trin khai sp xêp t chirc b may co quan chuyên môn, don vj str
nghip theo Ngh djnh so 107/2020/ND-CP và Nghj djnh s
120/2020/ND-CP
Sp xp t chrc b may ben trong ca quan chuyên mon dam bão ni
dung, l trInh theo phê duyt cüa UBND thành phô
Sap xêp dan vj s,r nghip dam bão theo nghj djnh s6 120/2020/ND-CP
(sap xêp darn báo quy dfnh và có báo cáo gii SO' Nc5i vy,)
Ghi chi: DOi vái các den vj dã sap xêp tinh gQn vao nam 2019, 2020
thI tInh diem dc thu vi cM hoàn thành sap xêp theo Nghj quyêt so 18,
19 cia Trung ucng.
Co d xut ni dung phân cp, üy quyn quãn Iy nhà nu*c thrçrc
cp cO thm quyn phê duyt hoc dwçvc phé duyt ti D an phân
cp, üy quyn quãn I nhà nrrc gn vOi thI dim t chüc mô hlnh
chInh quyn do thj
Ghi chü:
- Các n(5i dung tie xuat phan cap, iy quyên den vj gz-i ye SO' N5i vy qua

0,5

0,25

0,25

7
1,5

0,5
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3
a)
b)
4
a)
b)
c)
5

a)
b)
V
1

a)
b)

c)
d)
-

2

a)
-

các h4n tham gia gop •j d an và n5i dung du'crc phê duyt tgi D an
- Nêu cci quan/do'n vj tham miru UBND thành phô các van ban, quy
djnh cy the ye ni dung phán cap, iy quyên cla UBND thành phO cho
chInh cci quan/do'n vj thI van chdm diem
dung tiêu chI nay
Trin khai các ni dung phân cp, üy quyn d6i vói các 1mb vyc
thuc pham vi quail 1 ngành
Tham mini UBND thành phô cac van bàn, quy djnh cii the ye nOi dung
phân cap, üy quyên
Co vAn bàn hixàng dn các ni dung phân cAp, üy quyên thuc phm vi
quân 1
Báo cáo tInh hlnh sfr diing biên ch trtrc tuyn
Báo cáo dung hn và dÀy dü các ni dung
Tr ttr 01 dn duài 05 ngày lam vic
Qua 05 ngày lAm vic
Thiyc hin dung 100% quy dlnh v co cAu s hrçrng lãnh do t,i các
co quan hành chInh (bao gôm länh dgo SO' và lânhdgo các phdng
chuyên mon thuc SO',) (Qua theo d61 cza PhOng Cong chzc, v/en chic
SO' Ni vy)
DAm bAo 100% v ccx cAu s6 h.rçmg länh do Sâ ti ccx quan dcxn vj theo
quy dinh cüaBNiv
DAm bAo 100% v ccx cAu s6 lirçxng länh do cAp phOng ti ccx quail, dcxii
vj theo quy djnh cüa B NOi vi
CAI CACH CHE BQ CONG VIJ
Darn bão quãn 1, sfr ding biên ch va s h19ng ngr&i lAm vic
thrqc giao dung quy dlnh (Qua theo döi cia PhOng TO chzc, biên chê
và Cal cOch hành chinh và PhOn,g Cong chi'c V/en chüc SO' Ni v)
Xây dirng k hoach biên ché, sO hrçxng ngi1xi lAm vic hAng nAm dam
bAo thai gian, nOi dung quy djnh
Báo cáo phân b biên chê, s h.rçxng ngiixi lam vic theo dê An vj trI
vic lAm dà duçxc phê duyt; báo cáo kêt quA sir dung biên chê, sO
hrcxng ngithi lam vic hang nAm dung h?n vA dày d'Ci nOi dung quy djnh
Thiic hin day dü dung quy dlnh v phAn cAp quAn 1 côngchiic, viên
chc, hp dôn lao dng
Thirc hin tuyên d1ing vién chirc các dcxn vl trirc thuc (dôi vài nhftng
don vi con chi tiêu)
Co xay dixn& hoach tuyn diing yien chirc dixçxc S Ni vii phê duyt
Thirc hin tuyên diing theo dung K hoach ducxc phê duyt
Ghi chü: Nêu có 01 dcxn vj tr1rc thuc trâ len thirc hin không dung kê
hoch, cO van bàn yêu cAu rà soát cüa S Ni vi thI không châm diem
Triên khai cong tác dAnh giA kt qua lAm vic cong chfrc theo quy
dlnh hin hAnh cüa thành ph (Qua theo d51 caa PhOng COng chzc,
v/en chi2'c SO' NOt v
Triên khai dánh giá kt quA lam vic trên phAn mêm (tInh theo so dçxt
dárth hang giá thAngIqu trién khai)
Triên khai day dü vA theo dung thai gian quy dinh
Co oi ihang/qu không hoàn thAnh theo th&i gian quy dinh (sO ngixai
dánh giá chi.ra day dü hoc chua tong kêt dánh giA, xep loai)
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1,5
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-

CO nhiu han 01 tháng/qu không hoàn thành theo thi gian quy djlTh
(so ngil&i dánh giá chua day dü hoAc chua tong kêt dánh giá, xêp 1oi)
Hoc: Khôn triên khai tir 01 tháng/qu tr& len
b) Thrc hin dánh giá, xp lo?i cMt krqng cong chcrc cu6i näm dira trên
dánh giá kêt qua lam vic hang thángIquy duçvc xuât tCr phân mém t?i
&ynvi.
Dánh giá, xp loai chAt krçxng cui näm dÀy dü và theo thôi gian quy
djnh.
Ghi chü: Phãi dam bâo trin khai dánh giá hang thang/qu day dü Va
theo dung thai gian quy djnh
Danh giá, xp 1oi chat krcmg cuM näm dÀy dü vâ theo thai gian quy
djnh. Tuy nhiên, trong nàm CO 01 tháng/qu khOng hoàn thành dánh
giá theo thai gian quy djnh (s ngi danh giá chua day dü hoc chua
tong kêt dánh giá, xeg 1oi)
Dánh giá, xep 1oi chat luçng cui nam dÀy dü và theo th&i gian quy
djnh. Tuy nhiên, trong nAm cO nhiu han 01 tháng/qu khOng hoàn
thành dánh giá theo th&i gian quy djnh (so ngi.thi dánh giá chira day dü
hoäc chixa tOng kêt dánh giá, xp loai)
- Ho.c: Dánh giá, xêp loi chat hiqng cuOi näm day dü và theo thai
gian quy djnh. Tuy nhiên, trong näm không triên khai dánh giá tr 01
tháng/qu trâ len
- Ho.c: Tong kêt dánh giá, xep 1oi chAt lucing cuôi näm chua day dü
hoc chm tr
3
Thirc hin cp nht kjp thai vã dÀy dü thông tin v cong chu'c các
phông, ban, don vj trirc thuc trên phânmm quãn 1 can b, cong
chfrc, vien chóc (k cã các don vi tri.rc thuc). (Qua theo döi ci'ta
Phông Cong chic vien chtc thuc Sà Ni v, thai diem dánh giá tInh
den 3 1/12 hang nàm,) Ghi chü: Riêng ho sa dôi vOi cong chuc, viên
chuc lãnh do quán 1 s& ban ngành, dan vi sr nghip thuOc UBND
thành phO phãi dtrcc so hóa day dü
a) 100% h sa dtrçc cp nht kjp th&i và dÀy dU thông tin
b) TC 90% den duâi 100% ho sa &rrc cap nht kip thai và day dü thông tin
c) Duài90% ho sa duçic cp nht kjp thai và day dü thông tin hoc CO
cac lôi nghiêm tr9ng gOm: Nhp trCing h sa; cOng chirc cia nghi vic,
ye inru; tuyên dung them nhân sir mài nlnrng vn chira thirc hin
nghip vi din tr tuang 'rng
Ghi chü: Nhng hO sa không the cp nht do nguyen nhân khách quan
phái kip thai báo cáo ye Sa NOi v d diu chinh, tnr&ng hp den thai
diem dánh giá tInh den ngày 31/12 vAn chua báo cáo dê diêu chinh
di.rc xem nhix dan vi chua thirc hin cap nht
Thüc
dy hong trào lao dng sang tao trong co quan, don vj
4
a) CO Quy ché ye hot dng sang kiên và quy djnh muc khen thu&ng dôi
vai sang kiên
b) Triên khai khen thu&ng riêng di v6i sang kin trén thc t (khong tInh
khen thzthng dôi vái nhtng trzthng hçip các sang kiên là cc th dé xét
các hInh thá'c thi thi dua khen thzthng nhu- chiên sl thi dua cci so)
5
Vê dào to, bi dirôiig cong chfrc, viên chfrc
CO van bàn, chü truang thông that chInh sách ho trq riêng cüa don vj
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1,5
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12
va trin khai thije hin trên thc t di vâi cong chic &rçic ci'r di dào
tao, bôi thrOng hoc tr bôi duong, nâng cao trInh d chuyên môn,
nghip vi (ngoai cM d theo quy djnh)
Ghi chi: Ciii tInh dói vái các chInh sách do cc quan ban hành, không
tInh chi ho tic, cia các to chic chInh tn xä h5i (vI dy: chi ho trq cza
cong ã'oàn, doan thanh nien,), chInh sách hO trçY niêng khOng tInh phdn
kinh phi chi thu nhp tang them hàn tháng
a)
b)

Co van bàn chii triro.ng th6ng nht ye chinh sách h trçi riêng
Triên khai thuc hiên trén thixc t

0,5
0,5

6

Thirc hin diing vã dy dii quy trInh v vic b nhim, bô nhim 1i
lãnh dio quán I, tip nhãn, diu dông Juan chuyên trong co' quan
hành chInh, &rn vj sr nghiêp (thông qua theo döi cüa PhOng COng
chi'c viên chtc và Thanh tra, Sà Nôi vy)

0,5

7

Thrc hin Chi thi s6 29-CT/TU ngày 11/9/2013 clia Ban Thur?rng viii
Thãnh iiy vã Chi thj so 14/cT-UIBND ngày 18/11/2016 ciia Chii tich
UBND thành ph (thO,g qua theo döi dánh giá cia Thanh fra, Só'N($i vy)
Xây dirng kê hoch triên khai thirc hin

3

a)

1

-

Co xay clirng k hoach trin khai d.y dii các nOi dung theo yêu câu; CO
giái pháp cii the, rO rang, Co the li.rqng hóa dixçvc kêt qua dâu ra

0,5

-

Däng k thrc hin Chi thj 29 và các Chi thj khác theo quy djnh
Báo cáo tInh hInh thirc hiên

0,5

b)
-

Báo cáo djnh k' 6 tháng vã cui näm dung thi han (mi báo cáo thiêu
hoc trê hn thr ntra so diem)

1
0,5

Ghi chii: Nêu Mo cáo tr hçn sau 01 tun thI không Co diem
-

c)

Báo cáo djnh k' 6 thng và cu6i näm dam bão các ni dung theo yêu câu
(môi báo cáo không dam báo ni dung theo yêu câu trir niia sO diem)
Ghi chii: Nêu báo cáo tr hn san 01 tuân thI không cO diem
Ti 1 ket qua hoàn thành k hoach:

-

Dat tr 90% trâ len

-

Tü8O%dndjrâj9O%
Duài 80%

8

Co giãi pháp trong vic thông kê, nâng cao chat ltrqng cuc h9p
trongnàm

a)

Co thông kê day dii theo hixàng dn ciia Si Ni viii

0,5

b)

Co giãi pháp triên khai hçp tnrc tuyn tai dcm vi (co t6 chrc It nhât 4
cuOc h9p trrc tuyên do dn vi chii tn hoc to chrc 01 cuc h9p do dn
vj chii trI quy mô trên 50 ngi.thi và it nhât 04 diem câu)

0,5

0,5

1
1
0,5
0
1

Ghi chii: Chfrng minh thông qua vic ban hành giây miii ciia drni vj,
hiuh ánh...
VI

CAL CACH TAL CH!NH CONG

10

1

Kt qua thiyc hin tit kim chi phi hãnh chInh d tang them thu
nhp theo ND 130/ND-CP

1

-

1

+

Mfrc thu nhp tang them bInh quân hang thOng cUa dn vi tr nguOn tiêt
kiêm chi hành chInh (theo so lieu tir Sâ Tài chInh)
Tang trén 1 lan mrc hwng c s

+

Tr 0,5 den 1 lan miic hro.ng Cu s

+

Duài 0,5 lan mirc hrcmg co sâ

1
0,75
0,5
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+
2

a)

b)
-

3

a)
b)
-

-

4
a)

b)
5
a)
b)
6

Không cO thu nhp tang them tr ngun tit kim chi hành chInh
Thirc hin vic phân phôi thu nhp tang them dra trên kt qua
phân 1oi cong chñ'c theo 1ánh giá kt qua lam vic hang tháng
hocqu
Ban hành quy djnh, quy chê phân phôi thu nhp tang them dira trên kêt
qua phân !oi cong chirc theo dánh giá kêt qua lam vic hang thang
hoc qu trén phán mêm
Ghi chü: Nêu quy dlnh quy ché phân phôi thu nhp tang them khOng
can ci trén kêt qua dánh giá lam vic hang thang trén phân mêm thI
duçic tôi da nüa so diem
T chirc triên khai thirc hin trên thuc t
Phân phôi thu nhap tang them dira trên k& qua dánh giá lam vic hang
tháng hoc qu trên phân mêm (dam báo day dü vic dánh giá hang
tháng hoc qu)
Phân phôi thu nhp tAng them theo kt qua không cAn cr trên kêt quA
dánh giá hAng tháng hoc qu/ trên phn mêm
Tlnh hInh thirc hin co' che ttr chü, tir chiu trãch nhim ti các doii
vj sçr ngIiip cong 1p (di vói nhOm &rn v sir nghip cong 1p
thuc UBND thành phd, thuc co' quan chuyên mon thành phô)
"theo j kien dánh giá cra S& Tài chInh,)
CO bâo cáo tinh hInh th?c hin chê dO tu chü, tir chju trách nhim ye str
diing biên chê và kinh phi quAn l hAnh chInh dung hn theo quy djn1
Ye mirc d tr chü tAi chInh cüa 4cm vi:
Sr ngAnh cO 100% dan vj sir nghip cong lap trtrc thuOc tir dAm bAo
chi thi..thng xuyên hoc trong nAm cO dan vi sr nghip cong ip duqc
giao tix chü tr nhOm CO mCrc d tir chü thAp len nhóm có mc d tir chü
caohan
CO mirc thu nhp tang them bInh quân hang thang tir nguôn chênh lch
thu chi cüa các dan vj sr nghip cOng 1p trirc thuc ca quan chuyên
mon thành phô: lan han 1 lan mCrc luang Ca sâ.
Cong tác 1p dir toAn (qua theo döi cza Sà Ta! chIn/i)
Trong näm, dan vj chü dng can 46i, sAp xêp, diêu chinh, phân bô dü
kinh phi cho trng ni dung cong vic cia ca quan, dan vj, k cA cAc
nhim vii phát sinh tron nAm trong ph?m vi dir toán duçrc giao. Trong
nAm ngán sách không bô sung ngoai dir toán trir nhim vi dt xuAt cO
tInh cap bach thanh phô giao
Gi'ri dir toán cho ca quan tAi chInh cling cp dAm bAo thii gian, day dü
vA dung biu mâu theo quy dlnh
TInh hInh chap hanh di ton va quyt tom ('qua theo d51 cra Sà
Tài chInh)
Vé chp hAnh dir toAn: Không CO sai pham v vic sir diing kinh phi
duçic giao theo két lun cUa Ca quan thanh tra, kiêm toán
Vê quyêt toán ngân sách: Gfri báo cáo quyêt toAn ngân sách nAm dAm
bAo thôi gian, day dü vA dung biêu mu theo quy djnh
V sfr ding kinh phi phic viii cho cong tác cAi cAch hành chInh (thông
qua cAc biên lai, chfrng tir chi k toll)
Ghi chCi: E)ê dAm bAo cho các dan vj có sO luqng dan vj trirc thuc it
hoc không có dan vj tnrc thuOc, dong th&i dánh giá dung dôi tucmg,

0
2,5

1

1,5
1,5

0,5
1,5

0,5
1
0,5

0,5

2
1

1
2
1
1
1
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a)
b)
c)
d)
VII
I

2

3
a)
b)
c)

chi tInh kinh phI d6i vOi dorn vj tham gia dánh giá xp hang CCHC
(không tInh dôi vâi các dcin vj trrc thuc)
Dat mirc ttr 50 triu dng trâ len trong nAm
Dt mrc t1r 35 den dtiâi 50 triu d6ng tr len trong näm
Dt mt'rc tr 20 den duâi 35 triu dng trâ len trong näm
Duâi 20 triêu dôn
xA DUNG VA PHAT TRIEN CH!NH QUYEN ifiEN TT,

CHfNH QUYEN sO
V vic sfr dung chfr k s d ban hành van bàn din tfr tai don vi

Ghichü:
- Chit k so länh do không bão dam dung theo quy djnh hin hành thi
&rçYc xem nhu không th?c hin k so
- Khi tiên hành thâm djnh së loai trr các van bàn, ho scx lien quan den
tài chInli, than sir; nhüng van bàn lien quan den to tiing, pháp l trong
qua trInh lay mâu
Tai don v duorc tiên hành kiêm tra
- 100% vAn bàn din t1r do co quan phát hành CO day dü ch0 k so cüa
lânh dao cci quan: 1 diem
- Tir 50% den duâi 100%
Cách tInh: (Ti' 1 % vAn bàn din tCr do cor quan phát hànli có chfr k
so) x sO diêmll00
- Dixài 50%: 0 diem
Cách thirc kMm tra: Kim tra thông qua xác suit trén 50 vAn bàn ngu
nhiên trong nAm tiên hành dánh giá xêp hang (chçn 01 den 02 qu
trong nAm dê kiêm tra)
V vic sfr dung chfrng thir s d ban banh vAn bàn din tir ti don vj
Ghichü:
- ChCrng thu sO khOng báo dam dung theo quy djnh hin hành thI thrçxc
xem nhu không th?c hin k so
- Khi tiên hânh thâm djnh së loai tth các vAn bàn, ho scx lien quan den
tài chInh, nhân s1r; nhfhig vAn bàn lien quan den to tiing, pháp 1 trong
qua trInh lay mâu
Ti dorm vi dtrcic tiên hãnh kim tra
- 100% vAn bàn din tCi có chüng thu sO: 1 diem
- Tcr 50% den duâi 100%
Cách tmnh: (T 1 % vAn bàn din tu do cor quan phát hành Co chng thu
so) x so diêmllO0
- Dui 50%: 0 dim
Cách thfrc kim tra: Kim tra thông qua xác sut trén 50 vAn bàn ngu
nhién trong nAm tiên hành danh giá xp hang (chpn 01 den 02 quy
trong nAm dé kiêm tra)
Ung dung Phãn mm Quãn l van bàn và diu hành
100% vAn bàn den (tth vAn bàn mat) &rçxc km trén PhAn mm Quàn i
vAn bàn và diêu hành
100% vAn bàn di (tth vAn bàn mat) duçxc liru trên PhAn mem Quàn l)
vAn bàn và diêu hành
Trên 90% vAn bàn di cO k& n& vâi vAn bàn den hoac cong vic tao

1
0,5
0,25
0
16
1

1

4
0,5
0,5
1
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d)

d)

4

mri trên HG thng QLVBDFIITng s van bàn di (S liGu thông ké tir
QLVBDH)
Gui 100% van bàn di cho các cci quan, dcm v dã sr ding ph.n mêm
bang hInh thirc lien thông
- Dat 100%: 1 dim.
- Co tr 01-05 van bàn không dat: 0,5 dim.
- Co trên 05 van bàn không dat: 0 diem.
T' 1 van bàn den duçic nhn lien thông dung th&i han trén phân
mêmITôn so van bàn dircc glri dn lien thông
Co It nhât 80% van bàn duqc nhân trong vong 04 gii lam viGc, tong
cong có 100% van bàn duçic nh.n trong vông 08 gi lam viGc
Co tCr 70% den duâi 80% van bàn dircyc nhn trong vông 04 giY lam vic,
tong cong có tir 95% van bàn dirçrc nhin trong yang 08 gi lam viGc
Dirâi 70% van bàn duçxc nhn trong vông 04 già lam viGc, tong cong
duâi 90% van bàn duçic nhn trong vông 08 gi?i lam viGc
Thtrc hiGn cung cap các djch vu cong trirc tuyn
Ghi chü:
- Dôi vái các s& th c4ing DVCTT do bç5 chz quán cung cápthI cung
cap so lieu khi báo cáo kern ánh chyp man hInh sO lieu thông kê tf
phán mêin. Nêu khong cung cap hlnh ánh ch14-ng minh thI khong tInh

0,5
0
6

diem
a)

b)

- DOi vái các D VCTT trén H tMngçpDTthI 14 sO liutitphán mêm
So luçmg djch vit cong trirc tuyn cüa don vj thrçc cung cap a mi.'rc dG 4
trén tng so thU tiic hành chInh dirçc ban hành
GhichU:
- CAn cir vao thirc t hoàn thành chu.n hóa thU t11c hành chInh và ngày
hoàn thành cp nht djch vii cong tnrc tuyn trên cng djch vii cOng cüa
thành pho dê lam mOe tInh sO hrcmg h so trirc tuyên
- Tng so thU tiic hành chInh së duqc tInh trCi nhUng thU tiic xác nhO.n tivc
tiêp vào don; can chfrng t& gôc hoc thijc hin tiêp nhn h cho eác co
quan ngoài thânh pM xi'r l.
- Nêu cO vAn bàn xác nhân cUa Si Thông tin và Truyên thông ye các
thU tic không the xay dijng dch vi cOng tri1c tuyên mfrc 4 thI së duqc
tth các thU tic nêu trên trtróc khi chia t l
Cách tinh diem:
100% xay drng d'ch vii cOng muic 4: 01 dim
T 50% den dixâi 100%: Cách tInh dim: (T6ng % s6 hrng djch vii
cong trijc tuyên x so dim)/l 00.
Duâi 50%: 0 diem
V ti 1G M so tip nl4n thông qua môi trumg trrc tuy&i/tic tiêp mIre
d 3,4 dOi vai các thu t%ic hành chmnh dirçic xây drng tiVe tuyen
- Tfr 80% so krcrng ho so tiep nhn thông qua môi tru?ng trirc tuyên:
02 dim
- Tfr 10% dndirài 80% s krçing M so tip nhn thông qua môi
truâng trrc tuyên
Cách tInh diem: (Tong % t' 1 M so tip nhn thông qua môi trung
trrc tuyên x so diém)/80.
- Dirài 10%: 0 dim

2

16
c)

d)
d)
5

Ban hành vâ áp dicing rut ng.n 10-50% th&i gian xCr 1 h so tric tuyên
so vâi xfr 1 ho so tr1rc tiêp và trin khai dua vào áp ding trên h thông
http://egov.danang.gov.vn và h thông phân mêm djch vii cong dang sfr
diing cUa Bô chuyên ngânh.
Ban hârth và áp ding rctt ngn 10-50% thii gian xir 1 ho so trirc tuyên
so vâi xCr 1 ho so trirc tiêp
Trin khai cu hInh va tip nhn trên h
thông
http://egov.danang.gov.vn va h thông phân mém djch vi cOng dang si:r
d%ing cüa Bô chuyên ngành.
Ghi chü: Riéng dôi viii vic chIrng minh thông qua vic sfr diing h
thông BO chuyên nganh do don vj dánh giá thirc hin, cung cap day
dü hInh ãnh ye vic cáu hInh, các vAn bàn lien quan yêu câu câu hInh
th?yi gian dOi vâi vic rut ngAn. Nêu không chfrng minh duçic hoc tài
1iu chtrng minh không trung thirc thI không châm diem nOi dung tiêu
chI nay.
CO áp diing thanh toán không dung tin mt phi, 1 phi djch vi cong
(theo so 1iu cüa Si Thông tin và Truyên thông)
,
Co áp ding hóa don, phieu thu din tCr trong thu phi, 1 phi dlch vi
cong (theo so 1iu cüa Si Thông tin và Truyn thông)
T I s h so' dtrçrc tip nhân thông qua djch vi biru chinh cong Ich
trên tng so so' tip nhn (triè các ho so' dOi vái 77'HC theo danh mic

1,5

0,5

0,75
0,75
0,5

dwçrc UBND thành phO phê duyt ye vic /chông thrc hin trá thông qua
djch vy bu'u chInh cong Ich và dôi vó'i sO ho so' dã du-çic tiêp n/ian thông
qua dich vy cOng tr-c tuyên ml'c 3, mz'c 4) (ThOng qua so lieu cung cOp
cia Biru din thành phô và tài lieu chthig minh cia do'n w)
- Trén 50% so ho so thrcic tip nhn thông qua djch v bini chinh cOng
Ich: 0,5 diem
- Tfr 03% den dixâi 50% so ho so du'qc tiêp nhn thông qua djch vi
biru chinh cong Ich
Cách tInh diem: (Tong % so ho so chrçic tiêp nhn thông qua djch v
bixu chInh cong ich x so diêm)/50
- Drài 03%: 0 diem
6

T

I s

h

so' thrqc trã kt qua thông qua djch vtx biru chmnh cong
Ich trên tOng so so' tip nhân (Irfr cac ho so' dôi vái tith tyc han/i chInh
theo danh myc du-çt'c UBND thành phO phê duyt ye vic khOng thtc
hin trá thông qua djch vy biru chInh cong Ich và nhffng hO so' cO kêt
qua trá qua mgng; các ho so' khong có kêt qua trá thI se khOng tInh vâo
t) l ho so' trá két qua thông qua djch vy bwu chInh cOng Ich) (Thông
qua so lieu cung cOp cza Buit din than/i phô và tài lieu chzng minh
czadoiiv,)
- Trên 50% so ho so &rqc trA thông qua djch vii bru chInh cong ich:
0,5 diem
- Tr 03% dn dithi 50% s h so duçyc trá thông qua dich vi bru chInh
cong ich
Cách tInh diem: (Tong % s6 h
chInh cOng Ich x so diêm)/50
- Duài 03%: 0 diem

7

so thrc trà thông qua djch vi bixu

V vic xây dijng hoc tin hành nâng cp các phn mm chuyên

0,5

17
ngành phiic vij cho cong tác quãn I
Co tiên hành xay dirng phân mêm mài trong närn dánh giá hoc tin
hânh nâng cap trong näm dánh giá.
Cung cap ho so phãn mêm gm 04 yu to: Hcp dông, dja chi web, tài
khoãn dang nhp, hInh ãnh chiip man hInh phân mêm. Nêu không cung
cap day dü thI khOng Co dim
8
T 1 cOng chfrc tham gia 1p h so' cong vic din tfr
100% Ca nhân tham miru giài quy& cong vic 1p ho so din tfr trên
Phân mêm Quàn 1 vn bàn và diêu hành: 1 dim
Tcr 80% den duâi 100% tInh theo Cong thirc: (Tong t 1 % x so
diêm)/100.
Dixâi 80%: 0 dim
T5i' 1 1p ho so' cong vic din tfr
9
80% ho so hInh thãnh cüa cci quan dtrçic t?o 1p duài dng ho so din
ti'r theo dung quy djnh (trr h so mat hoac nhing trung hçip pháp luat
CO quy djnh khác hoc do chua CO trang thiêt b phü hçTp dé quét (scan)
khô giây cO kich thuâc IOn hon A4): 1 dim
Tr 50% den drOi 80% tInh theo Cong thirc: (Tong t' l % x so
diêm)/80.
Di.rOi 50%: 0 dim
VIII HIW QUA TAC BONG CUA CONG TAC cAi CACH HANH
CHINH (thông qua kt qua diu tra khão sat)
1
Kt qua diêu tra khão sat cüa Trung tam thông tin dlch vu cOng
thành phô (khão sat dc Ip theo yeu cu cüa thành phô)
Ghi chü:
Phuong thfrc tInh dim: TS' l hài lông x s6 dim /100
a) Chi so hài lông ye tiêp can djch vi
Chi s6 hài lông v t6 chirc giái quyt TTHC và kt qua giãi quyêt
UHC
c) Chi s hài lông v cong chrc giâi guyt TTHC
d) Chi so hài lông v vic tip nhan, xfr l phàn ánh, kin nghj lien quan
den TTHC
2 Tác dng cüa cãi cách dn cht 1.rç'ng VBQPPL do do'n vi ban hãnh
(thông qua kt qua diu tra khão sat, di ttrç'ng khão sat gm HBND,
UBMTTQ VN thành phi, UBND qun huyn dánh giá di vó'i S&
ban nganh)
Ghi chü:
Phuong thirc tInh diem: T 1 hài lông (tInh theo quy djnh ti Quy trInh
dánh giá xêp han) x so dim /100
a) TInh dông b, thông nhât cüa h thng VBQPPL thuc phm vi quãn 1
nhà nuOc cüa CáC CO quan, don vj
b) TInh hçip l cüa các VBQPPL thuc phm vi quãn 1 nhà nuOc cña các
co quan, don vj
c) TInh khâ thi cUa cac VBQPPL thuc pham vi quãn 1 nhà mrOc cüa các
co quan, don vj
d) TInh kjp thai trong vic phát hiên va xir 1 các bt cap, vuOng mc trong
t chfrc thrc hin VBQPPL thuc phm vi quán 1 nhà nirOc cüa các Co

9
3

0,5

b)

0,5

2

0,5
0,5
0,5
0,5
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3

a)
b)
4

a)
b)
lix
a)

quan, dan vj
Tác diig clia cal cách dn t chfrc b may hành chinh (thông qua
kt qua diêu tra khão sat, di tu'ng khão sat gôm HDND,
IJBMTTQ VN thành ph, UBND qun huyn dánh giá di vói S&
ban ngãnh)
Ghi chi:
Phixang thtrc tInh dMm: T 1 hâi lông (tInh theo quy djnh tai Quy trinh
dánh giá xép hang) x so diem /100
TInh hçip 1 trong viec sp xp, kien toàn to cht'rc b may cüa các ca
quan, dan vj theo quy djnh cüa ChInh phil
TInh hcp 1 trong vic phân cp thrc hin nhim vi quãn 1 nhà rnrâc
gi1ta chirc näng nhim vçi cüa ca quan, dan vi và UBND qun, huyn
Tác dông clia cãi each den hin dai boa hãnh chinh (thông qua kêt
qua diu tra khão sat, dôi ttrqng khão sat gm HOND, UBMTTQ
VN thãnh ph, UBND q4n buyn dánh giá dii vói S& ban ngành)
Ghi chü:
Phuting thUc tInE diem: T' l hài lông (tinh theo quy djnh tai Quy trInh
dánh giá xêp hang) x sO diem /100
TInh kjp th&i va mCrc dO dy dü cüa cac thông tin chuyén ngành dirçic
cung cap trén CngITrang thông tin din tt1r cüa dan vj
Mtrc do thuân tin trong vic truy cap, khai thác thông tin trên
Công/Trang thông tin din tr cüa dan vj
DIEM THU1NG VA DIEM TR1
.;
Diem thu'O'ng
CO t chirc các hoat dng di thoai, trá l&i vixàrig mc cho t chilc,
cong dan, doanh nghip thirc hin thu tiic hành chInh thuOc thm cjuyên
giái quyêt cüa dan vj va xCr 1 các kiên nghj duqc nêu tra t?i buOi dôi

2

2

10

thoai.

b).

Ghi chi:
- Tiêu chI nay ch&ng minh thông qua các tài lieu: Gidy mài dôi thogi,
hInh ánh tgi buôi dói thogi, giái dáp các vw&ng mac cáa to chic, cOng
dan khi thitc hiên lilt tyc hành chInh do dcrn vi cung cOp...
- Không tInh dôi vái cong tác tiêp dOn dfnh ic) cza lanh dzo doii vj theo
quy djnh, khOng tInh cOc lop t4p huOn dào tgo bOi dzt5ng nOng cao Iç9
nOng nghip vy cho dôi ngü cOn b5 cOng chj-c viên chz'tc, ngu&i lao
dc5ng cia dcrn vj
Trong nm duy trI thc hin t6t hoc däng k tham gia và trin khai có
hiu qua trén thc té Dê an thI diem chuyên giao mOt so nhim vi, djch
v hành chInh cong trên dja bàn thành phô cho Biru din (thông qua
theo dOi dánli gia. cüa Phông To chic biên chê và Cái each hành chInh,
Si NOi viii).

c)

CO sang kin duçicHôi d6ng xét sang kin thành ph cong nhn CO tác
diing, ânh hirâng dOi vài thânh phô

2

Ghi chz: C& m5t sOng kien cong 01 dim, ti da không quO 2 diem; sang
kiên duçic H3i dông cOp thành phO xét du$ (do Sà Khoa hQc và C'ông
ngh tO chic) và dtrqc cOng nhçn tgi Quyêt djnh cza UBND thànhphô
d)
Thire hin thi dim các nOi dung cái cách hãnh chInh
Ghi chz:

2
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d)
e)

g)
h)

2
a)

b)

c)

d)

d)

+
+
+

D có ca sâ chm dim, các dan vi phái có báo cáo gui Sâ Ni vi
theo dOi va dánh giá cac ni dung thI diem djnh k (nêu không tiên
hành báo cáo, dánh giá k& qua thc hin thI diem, hInh ành minh hQa
chcrng minh thI không châm diem ni dung thI diem).
Môi ni dung tr nguyen däng k)' thI diem, &rqc ca quan có thãm
quyên chap thun hoc thrçic ca quan cO thm quyên ch9n là dan vj thi
diem và triên khai CO hiu qua trong thc té thI &rçlc cong 1 diem, tôi
da không qua 2 diem
Dtrçic UBND thãnh ph biu duang ten dan vj trong van bàn ye ViC
thirc hin cong vic do UBND thanh ph6 giao
,
Co phixang an chuyn giao mOt so nhim vi h trg cho hoat dng
quàn I hành chInh nhà nuâc cho th chrc, doanh nghip ngoài nhà
nu6c dam nhim
Duçic UBND thâiih ph6 biu dixong ten dan vj trong van bàn ye vic
xr l hãn ánh, kiên nghj cüa ngli&i dan tai 1022
CO triên khai tIch hqp, chia sé d 1iu giüa phãn mém chuyên ngành
cüa ca quan, dan vj vâi h thông Mt cüa din tCr va Cong djch vi
cong trirc tuyén thành phô tao thun lqi cho ngi.thi dan, doanh nghip
trong qua trInh np ho sa trrc tuyen".
Dim trtr
Không trin khai hoc trin khai không dung th&i gian ye vic chuyen
báo cáo thâm djnh két qua cài cách hành chInh; vic lay kién diêu tra
xä hi hQc phiic viii dánh giá xep hang CCHC cüa thành phO (theo quy
djnh ye quy trInh dánh giá xêp hang cüa UBND thành phô và van bàn
triên khai cüa S Nôi vii)
Không thrc hin vic xin 1i cong dan hoc khOng CO vAn bàn giãi
thIch cii the dôi vâi các tnr?Yng hçip ho sa trê hçn hoc trà 1i (ice cá
trt&ng hcrp thám quyên quyêt djnh cüa UBND thành phô)
CO cong chuc hoäc viên chi'rc bi xCr 1 k 1ut (tInh theo thai diem phát
hin hành vi vi phm)
VIdii: Cong chuc hoc viên chuc bj phát hin hãnh vi vi phrn vào thi
diem dan a Sà A, sau dO bj diêu v Sâ B và ban hành Quyêt djnh k
1ut thI tien hãnh tth diem t?i S A, khOng trir diem dOi vOi sâ B
Không trung thijc trong vic dInh kern các tài 1iu giãi trInh dánh giá
xêp hang cái each hành chInh hang nAm; không trung thixc trong vic
báo cáo ho sa giãi quyét tr hçn thông qua báo cáo mt cua hang thang
t?i website http ://cchc.danang.gov.vn
Không hoàn thành cong vic cüa UBND thành ph6 giao (Theo dOi,
dánh giá cüa VAn phOng UBND thành phô)
Ghi chü: Các tru&ng hçip ci th là nguyen nhân chinh dn den vic
không the thire hin nhim v duçic giao dung han thI dan vj cO trách
nhim báo cáo ngay cho UBND TP vuàng mAc khi dt.rqc giao nhim
vii theo Quy chê theo dOi don doe cOng vic dê chi do xu 1.
Roan thành duOi 90% cOng vic cüa UBND thành ph6 giao
Hoàn thành t1r 80% dn duài 90%
Hoân thành t& 70% dn du61 80%
Hoàn thành tr 60% dn duâi 70%

1
1

1
1

10
1

1

1

1

2

1
0,5
0,75
1
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-

Bj UBND thành ph phé bInh rO ten dan vj trong vAn bàn ye vic thirc

1

hin cong vic do UBND thành phô giao
e)
g)

Không báo cáo bang vAn bàn k& qua thirc hin K hoch dào tao bôi
duOrng trong nAm theo quy djnh và theo dé nghj cüa Ser NOi vi

0,5

Thirc hin cung cp các thông tin châm tr hoc không trien khai các

0,5

nOi dung trong BO Chi so CCHC cüa Bô Ni vi dii dä co vAn bàn nhAc
nhr, gay ánh hrOng tri,rc tiêp den diem xêp hang cüa thânh phô, mat
các diem sO chü quan theo dánh giá cüa B Chi so cüa thành phô (do
B Ni vi thâm djnh)
h)

Thirc hin không t6t các nOi dung v

quãn 1 d báo dài, các phucng
tin thông tin truyên thông phãn ánh dung s,r that; bj lAnh do thành
phô phãn ánh, phê bInh hoc Co don vj tri,rc thuc thijc hin cong tác
CCHC yêu, bi du luân, báo dài phuong tin thông tin truyên thông
phán ánh dün su tht, bj lânh dao thành phô phãn ánh, phê bInh

0,5

i)
j)

Chua sO hóa day dü h6 so lAnh dao quãn l si ban ngành theo quy dinh

0,5

Bj hüy k& qua tuyn d%ing viên chi'rc do có sai pham trong cOng tác
tun dvng

1

Dê xãy ra tInh trng M so huâng dn np, r(it nhiu Ian (do li chU
quan cüa Co quan thc hin)

1

k)

-

Ghi chü: HO so tiêp nhan tInh Ca di vâi các don vj triic thuc, néu
không chfrng minh dtrcc thI ho so dining nhiên duqc xem là lôi chü
quan cüa eo (Juan tiêp nhn
Tr05-3Ohôsa

-

Tir3ldên40hsa

0,5

-

Tr4ldên5Ohôsq

0,75

Ti'r 51 h so trâ len

1

0,25

Phulucli
B chi s theo döi, dánh giá, xp hang kt qua cãi cách hành chInh
dôi vó'i các Co quan Trung Irong dóng trên dja bàn thành ph

(Ban hành kern theo Quyé't dinh s6 .t9 /QD- UBND
ngay J' thdng S nárn 2021 cia UBND thànhphô Dà Náng)
., h
STT
Noi dung BQ Chi so
Diem so
I
CONG TAC CHI ro, DIEU HANH CA! CAd HANH CHfNH
24
1
Xãy drng K hoich CCHC hang nAm
2,5
a)
Ban hành dung thi hn và cap nhât day dü kê hoch len phân mêm
0,5
http ://cchc. danang.gov.vn
Ghi chü: Thii gian ban hành k hoach &rçlc tInh chm nhât 10 ngày
lam vic kê tr ngày dan vj nhn diiçic Kê hoch CCHC cüa B ngãnh
cap trén.
b)
Xác djnh day dü các nhim vi CCHC duçic phân cong chü trI thijc
1
hin theo kê hoch CCHC cCa thành phô và bO, ngãnh cap trên
c)
Các nhim vi C1J th hOa, lucing hOa di.rçc kêt qua hoàn thành và xác
0,5
djnh rO trách nhim co quan trin khai
d)
Co d.r toán kinh phi thirc hin kern theo
0,5
2
Cong tác quail trj tin do va mfrc
4
d&hoàn thành Kê hoch
a)
Thrc hin cp nht tin d én phn mêm dAy dü (theo 06 tháng và nm)
1
(Nêu khong c4p nht tiên dç5 6 tháng trz 0,5 diêrn,nêu cp nhçt 06 tháng
nhung khong cp nht tiên d5 näm khóng có diem)
b)
Mi.'rc dO hoàn thành K hoach/Chuang trInh CCHC
3
Ghichi:
- Trong tru'ông hQp có nhim vy do UBND thànhphô và cfia Bç3 ngành cap
trên giao nhwng không hoàn thành do nguyen nhán chz quan thI dwçxc tôi
da 1 diêm,
- Các nhiêm vi khóng cy the hóa duac kêt qua hoàn thành thI xem nhjr
là 01 nhiêrn vy khóng hoàn thành
- Trong trw&ng hctp ké hogch không xác djnh day di các nhirn vy do
UBND thành phô giao nhung vn trin khai thrc hin và có san phâm
cy the thI dQt tôi da 2 diem,)
100%kêhoach
3
Tir 85% dn di.rài 100%
2
Tr70%dnduâj85%
1
3
Xây drug kê hoich và thrc hin kim tra CCHC ti các don vj
4
trirc thuc cO thrc hin cac nhim vi v cong tác cãi each hành
chInh ('i& % do',, vj Iryc thuf3c duiYc kim Ira)
Ghi chz,: Don vj trtc thu(5c bao góm tat cá các co quan Co t/wc hin
côngtáccáicáchhanhchInh a)
CO thrc hin vic xay drng K hoach kim tra các dan vj trrc thuOc
1
trong näm
b)
CO xây drng và ban hành Bô Chi s dánh giá d6i vOi các dan vl trirc
1
thuc (ph1ic vii cho cong tác kiêm tra)
c) T 1 don vj trirc thuc ducrc kim tra fronnAm
1
100% don vi trrc thuOc trâ len dirçic kiem tra trong näm theo BO Chi
1

2

d)

4
a)
b)
5
a)

b)
-

-

6
a)

b)

so dánh giá déi vâi các do'n vj trirc thuOc (do &Yn vj ban hành)
100% &m vj trrc thuc tr& len &rçic kim tra trong näm không cn cfr
tren Bô chi so dánh giá dôi vâi cac dm vj trrc thuOc (do dcin vj ban hành)
Co báo cáo phân tIch, van ban kt 1un chung v cong tác kiêm tra Va
sau kiern tra; ni dung báo cáo phãi xi'r 1 nhng ton ti, sai ph.m (nêu
có; CO ho sa chrng minh cii th) và tat cã các van dê phãi dixqc xr l)
hoc kiên nghj xCr 1
Thtrc hin báo cáo kt qua CCHC trVc tuyn
Day dü và dcing thj han 2 báo cáo ('thiêu hoac trê môi báo cáo frnr 0,5 d)
Day dü các ni dung theo mu yeu cu 'môi báo cáo Ichông day dz các
ni dung theo máuyêu cáu Irà 0,5 d)
Cong tác tuyên truyn cãi cách hành chInh
CO ké hoach tuyen truyn riêng hoc 1ng ghép chung trong kê hoach
cái cách hành chInh näm cCia don vj; theo do phái ci the các hInh thrc
tuyên truyên và thxi gian thc hin
Ghi chü: Nêu Ké hoach tuyên truyen chi neu chung chung, không
krcmg hOa san phâm thI không châm dim ni dung tiêu chI nay
Các hInh thrc tuyên truyn:
Dü bn hInh th(rc tuyén truyn:
(1) To chirc hQi nghj, hôi thão, cuc h9p, tp huân chuyên dé cái cách
hành chInh theo hInh thirc trtjc tip hoc trirc tuyên: 0,5 diem
(2) Dang thông tin câi each hành chlnh trén website cüa ngành: 0,5 diem
(3) Dang thông tin trén báo: 0,5 diem
(4) Dang thông tin trên dài truyên thanh, truyên hinh: 0,5 diem
Tuyên truyên bAng cAc hInh thfrc:
(1) To chirc Cuc thi (thông qua mt trong các hInh thirc trirc tuyên,
san khâu hóa...) lien quan dn cong tác cãi cách hành chInh: 01 diem
(2) In an ti rcii (phái tiên hành thiêt kê, in màu): 0,5 diem
(3) Xây climg video clip tuyên truyn ye cong tác CCHC: 0,5 diem
(4) Vt diing cO in nOi dung tuyen truyên CCHC dê phát den to chrc,
cOng dan (but, tp gap, áø, mOc khóa...): mi hinh thiic 0,5 diem, tOi
da0ldiém.
Ghi chU: Dôi vâi tà rcli, 4t diing nu scr dicing nhftng ni dung d in an
trong các nAm trirâc thi chi dánh giá tOi da dat nüa so diem theo quy
djnh cüa tieu chI; trong tnrng hqp ni dung tuyen truyên cia lôi th&i,
khOng dam báo thI khOng chm dim.
Nhirng giãi phap v chi dao, diu hành ella lãnh do dan vj trong
thirc hin CCHC
To chi're dánli giá, so két, tng kt cong tác CCHC dlla dan vj hang
nAm (J/eu to chzc lông ghép vao Hi nghj cuôi nám thI phái dztctc the
hin rö trong chzrcrng trInh, dwo'c tháo luan và the hin r6 trong két
luan hi nghj)
GAn ket qua thc hin cOng tác CCHC vái thi dua khen thithng
Co Quy djnh bang vAn bàn v vic lay kt qua thrc hin nhim vi cãi
cách hành chInh ella dan 4/hO phnJcá nhân dê xem xét, dánh giá thi
dua, khen thirâng cho tp the/ca nhân ti dan vj

0,5

2

5,5
0,5

5
2

3

3

2

3
-

7

II
1
a)
b)
2
a)

b)

3
a)
b)

Thirc hin biêu ducrng, khen thrn5ng tai các cuc hQp c quan hang
tháng, hang qu, trong hi nghj 6 tháng, näm hoc xü 1 k 1ut, phê
bInh can b, cong chiirc, dcin vi tnrc thuc trong thirc hin cong tác
CCHC ci'ia dqn vj theo các quy djnh hin hành
Ghi chz The hin bang van ban, thông báo c the vâ không tinh dôi
vó'i các trzthng hcip khen thzthng kit qua lam vic djnh 1g'
Sang kin trong CCHC dirçrc Hi ding khoa h9c cp co' s?rcông
nhn hoc don vj tu chçn tfr nhung sang kin tiêu biêu (dôi vôi
tru*ng hçrp don vj không có Hi dng khoa hçc cp co s& xét sang
kin) (01 giái pháp dáu tiên dzrçrc tInh 2 diem, them 01 giái pháp thI
dirçrc c(5ng 01 diem, tôi da khong qua 3 diem,)
Môi doii vj 4ra chQn và kê khai to'i da 04 sang kiên cap ccr th dê trInh
H5i dông dánh giá xep hgn CCHC hang nãm xem xét.
HOAN THIN H THONG VAN BAN QUY PHAM PHAP
LU4T VA CAl CACH THU TUC HANH CHINH
Thirc hin rà soát van ban quy phm pháp 1ut thuc linh vrc
quãn1cüa don vhängnäm
Rà soát day dü kjp th?yi có chit luçing, lAp ho sq rà soát day dü theo
dung quy djnh
Xr 1 kjp th?yi, dung hInh thirc quy djnh
Th.rc hin cong b& cong khai TTHC dung quy dnh
Thc hin rà soát, kin nghj cong b6 TTFIC thuOc thm quyên giài
quyêt It nhãt 01 lânlnãm
Ghi chU: Nêu dA thrc hin rã soát my nhiên không tiên hành cong bô
trong nAm dánh giá (do B chü quán không thuc hiên) thi tôi da dat 0,5
diem tiêu chi nay.
Cong khai day dü và dung th&i gian bO TTHC hin hành tai website và
Bô phAn tiêp nhAn và trá kêt qua cüa dan vi
Ghi chii: Nêu thirc hin không dy dü, chInh xác mt trong các nOi
dung thông tin tai thii dim kiêm tra thi không dt dim theo tiêu chI
nay.
Kêt qua cüa các TTHC da dirçrc don giãn hóa hoc kin nghj don
giãn hóa trong 11am
CO kiên nghj, dê xuât dan giân hóa gCri B chü quãn theo B TTHC
hin hành trong nAm dánh giá xêp hang
Kiên ngh dan giãn hóa &rçxc phé duyét và drnyc thirc hiên trên thijc tê
trong Bô thu tic hành chInh dtrqc cap cO thãm quyên ban hành

3

6
1
0,5
0,5
2,5
1,5

1

2,5
1
1,5

Ghi c/ni

III

2

- Không tInh nhthig tru?mg hcip don gián hOa do dan vi tir phê duyt thirc
hin theo tinh than cuc vn dng 03 han: nhanh han, hcp 1 han, than
thiên han
- Nêu dcm vj cO 01 kin nghj thI dat 01 dim, có ttr 02 kin nghj tth len
thI dat 1,5 diem
TIII)'C HIN C CuE MQT CIYA, MQT C'A LIEN THÔNG
100% TTHC thtrc hin theo co ch mt cü'a, mt cfra lien thông
theo B TTHC thuc thm quyn giãi quyt cüa don vj
Sfr duing và trng diing phn mm din tü phic vi,i cong tác tiêp
nhn và theo dOi, quãn 1 h so (Thong qua kêt qua 1/leo döi)

16
1
4

4
a)
b)

Tip nhn 100% h so' trén ph.n rnm
CO khã nAng thng kê va trIch xuAt k& qua tip nhn vã xir Ii ho so'
theo quy djnh
c)
CO khã nang trIch xut danh sách cong dan, to chirc thrc hin giao
djch vâi day dü thông tin theo quy djnh
d)
Co luân chuyên, xir l ho so', ban hành kt qua xCr 1 (neu 1j' l fIt 95%
den dethi 100% t/il dwcrc nz-a so diem, dithi ti l trén khOng tInh diem)
3
T lé ho so' duc giãi quyt dung và s&m hçn
a)
100% h so'
b)
Tfr 90% dn dixâi 100% h so'
4
Thrc hin khão sat mñc d hal lông cña t chü'c, cong dan di vó'i
dich vu hành chInh cOng cüa co' quail, doii vl
a)
Dcin vj tr to chirc kháo sat dc 1p mcrc d hài lông cüa to chirc, cá
nhân dôi vri mOt hoc môt s thu tiic hành chInh có so hrcing ho so'
phát sinh nhiêu trong nAm d rà soát, danh giá vic cung Ung djch vi
hành chInh cOng, báo cáo kt qua dánh gia v UBNID thành phO và Sâ
Nivi.
Ghi chi: Vic tiên hành khào sat dc 1p phái có kê hoach ci the rO
rang, cO mâu phiêu diêu tra kháo sat, cO dôi tilçmg và hinh thirc triên
khai khão sat... theo các biràc ti Quy& djnh ye Khung kháo sat mirc
d hài lông trên dja bàn thãnh phô
b)
Co dánh giá k& qua khão sat và d xuAt giâi pháp câi thin vic cung
1rng djch vii hành chInh cong cüa dcm vj trong thyi gian tâi theo quy
djnh tai Quyet djnh sO 5697/QD-UBND ye co' chê sr di1ing thông tin
thu thp ttr kêt qua khâo sat dê cãi thin chat h.rqng djch vii hàiTh chInh
cong (Bao gOm Ca két qua cUa cac dcm vj kháo sat dc 1p nhu: Vin
Nghiên cü'u Phát trien Kinh té Xä hi, Trung tam Thông tin djch vii
cong thành phO và két qua do'n vj tr tin hành khão sat (nêu có))
Ghi chü: Nêu do'n vj CO van bàn dlnh giá nhi.mg không day dñ các nOi
dung, cac giài pháp theo quy djnh tai Quyt djnh so 5697/QD-UBND
ye co' ché sü' diing thông tin thu thp tr k& qua khão sat d cái thin
chat lucmg djch vii hành chInh cOng thi khOng dat diem phãn nay
5
Kt qua dlnh gil cüa t chfrc, con dan khi thrc hin giao djch thu
tiic hành chInh Thôn qua phãn mem danh gil tric tuyn),
a)
Kêt qua dánh giá cüa to chirc, cong dan khi thirc hin giao djch thu tiic
hânh chInh (Thông qua phân mêm dánh giá trirc tu'ên).
T 1 dam bâo theo quy djnh cüa UBND thành phO v Khung khâo sat
mrc dO hài lông
Ghi chü: Néu trên 10% thông tin phUc tra khOng dam bâo thi khOng dat
diem nOi dung tiêu chI nay.
T' lé khong dam báo tOi thiu theo quy djnh cüa UBND thành phO
nlurng triên khai khão sat dat tr 50% theo quy djnh
Ghi chü: Néu trén 10% thông tin phüc tra khOng dam bão thI khOng dt
dMm nOi dung tiêu chI nay.
b)
T 1 dánh giá hài lông trong näm d6i vri dánh giá trirc tuyn (Ghi
chñ: Nêu trên 10% thông tin phuc tra khOng dam bão thi khOng dt
diem nôi dung tiéu chI nay)
Dattr90%trâlen

1
1
1
1
1,5
1,5
0,5
2
1

1

2,5
1,5
1,5

0,5

1

1

5
Dat tir 70 dn duOi 90%
Dt duâi 70%
6
Dam bão 100% viêc cap nhât s6 lieu mt cfra kip thôi, day dü so 1iu
mt cCra cüa tang tháng; danh sách tr hçn; I do trê hçn trên phân
mm tai don vj tai phãn mêm http://cchc.danang.gov.vn tai (hin vj
(chi dánh giá di vol các don vj có tài khoãn d cp nht so lieu)
Ghi chü: Nêu cp nht thiêu dit 1iu hoc không dày dii danE sách trê
hçn thI không dt diem phãn nay
7
Tin hành cong khai trên website cüa don vi v kt qua tip nhn và
giãi quyt h so theo co ch mt cfra mt cüa lien thông
Ghi chz:
- Vic cong khai dup'c thu'c hin hang tháng, th&i gian dáng tái cong
khai két qua phái dam báo sau tir 03-05 ngày sau khi két thzk tháng.
Néu tiên hành sau thdi gian neu trên dzs-crc tInh 01 tháng khOng thirc
hin cOng khai
- Dcrn vj cung cap dztàng dan chz-ng minh ni dung nêu trên, nêu
khOng cung cap dwcrc ththng dan ch&ng rninh thI khOng dgt diem n5i
dung nay
a)
Dam bão cong khai 6 tháng du näm trên website cüa dcm VI ye két
qua tiêp nhn và giái quyêt ho sq theo c chê mt ccra mt cira lien
thông (thiêu 01 tháng thI dat nira so diem; thiêu 02 tháng không dat
diem nOi dung tiêu chI nay)
b)
Dam báo cong khai 6 tháng cui nAm trén website cüa don vj ye kêt
qua tiêp nhn và giâi quyêt ho sci theo eq ché mt cira mOt cira lien
thông (thiêu 01 tháng thI dat na sO diem;. thiêu 02 tháng không dat
diem ni dung tiêu chI nay)
8
CO xây thyng vA thiic hin lien thông thu tic hành chInh theo quy
ch& d an ph61 hçp, lien thông lien kt vOl các sO' ban ngành,
UBND qun buyn, phir&ng xa trên dja bàn thành ph
a)
Ban hãnh trong näm dánh giá
b)
Trin khai thc hin lien thông thu tc hành chInh theo quy chê, dé an
phôi hçip, lien thông lien kêt vol các si ban ngành, UBND qun huyn
phtr&ng xà trên dja bàn thành ph
Ghi chü:
- Dánh giá dôi vol vic giãi quyt h s theo quy chê, d an phôi hçip,
lien thông lien kêt thu tic hành chInh dä ban hành (bao gOm nhttng
nàm truOc)
- DcTn vj báo cáo ci the s lung h sa tip nhn, vic giãi quyêt theo
các quy chê dê an duqc ban hành
IV CAI CACH TO CHUC BQ MAY 1JAN11 CHfNH
Ap din va duy tn chfrng nhn h thong quãn l cht hr9'ng theo
tiêu chuan TCVN ISO trong hoat dông quail 1y hành chInh
2
Thrc hiên phân cp quail l t chfrc b may, can b, cong chfrc,
giãi quyt thu ttic hành chInh thuc thâm quyn cüa don vi dn
các don vj trijc thuc
a)
Tharn m.ru Quyet djnh phân cp quán l ngành, 11th vrc thuc thâm
quyen cüa dcin vi den các don vj trirc thuOc trong näm dánh giá (Ghi
chü: neu dä phán cAp trong nhi:tng näm trirâc do hoc không Co fl'

0.5
0

2

2

6

3

6
dung phân cp s tinh dim dc thü)
b)

Quyet dn1i duçic phê duyt trong nAm danh giá (Ghi chü: nu dâ &rçlc
phê duyt trong nhi:tng näm tnrâc do hoc không Co ni dung phân cap
së tInh diem d.c thü)
c) Triên khai cO hiu qua trên thic t dôi vâi nhting ni dung triên khai
thirc hin phân cap (bao gôm nhUng nOi dung dâ tiên hành phân cap
trong nhUng nam tnràc)
Ghi chü: Don vj không CO ni dung phãn cap tinh diem dc thu
3
Ban hành thông báo phân cong nhim viii Lãnh dio phil hqp vOi
tInh hlnh thic té hoc sau klii cO thay dôi ye lãnh do
a) Banhànhkjpthii
b) Ban hành không kjp thai hoc không ban hành
4
100% cac don v trirc thuôc ban hành Quy djnh ye chfrc näng,
nhim vi, quyên han (hoäc Quy ch to chiI'c hot dng) theo quy
djnh
5
T5 l các phông ban chuyên mOn ban hành thông báo phân cOng
nhiêm vi
a)
100% các phàng ban chuyên mon
b)
Tr 80% den dix&i 100% các phông ban chuyên mon
c)
Du6i 80%
V
CAl CACH CHE DQ CONG V1J
1
Xây dijng và cp nhat Phn mm quail l can b, cong chfrc
a) Cap nhat day dà thông tin, các qua trinh cüa cong chüc, kêt xuât diiçic
các biêu mâu 1 ljch theo yêu câu cüa Bô Nti vi t?i Quyét djnh so
02/2008/QD-BNV ngày 06/10/2008 ye vic ban hânh mãu biêu quàn
1 ho so can bm cong chirc
Ghi chü: Không tInh dôi vOi vic cap nhat trên h thông excel
b) Kêt xuât các báo cáo theo quy djnh cüa Thông tix 11/20 1211T-BNV
ngày 17/12/2012 ye quy djnh ch dO báo cáo thông kê và quãn l ho so
cong chIrc
Ghi chü: Không tInh dôi vOi viOc quail i trén h thông excel
2
Thirc hin chuyên dOi v trI cong tác cüa cong chfrc, viên chfrc,
ngirôi lao dng ti don i và càc don vj trirc thuc
a) Co xay drng Kê ho?ch chuyn di vj tn cong tác cüa cong chfrc, viên
chirc, nguài lao dOng
b) Triên khai thirc hiOn trén thirc th (theo dung K hoch dâ dê ra)
3
Thñc day phong trào lao dng sang to trong co quail, do'n yi
a) Co Quy ch v hoat dng sang kiEn và quy djnh m1rc khen thuâng di
vOisáng kiên
b) Triên khai khen thuâng riêng d& vth sang kMn tren thirc t (không tInh
Ichen thumg dôi vái nhi?ng trwOiig hçrp các sang kiên là co th dé xét các
hInh thic thi thi dua ichen thwóng nhit chiên sT thi dua cc' so)
4
V dào to, bôi dirthig,công chüc, viên chfrc
a)
CO Kê ho?ch dâo to bôi duOng hang nãm và trien khai theo Kê hoch
cho cOng chirc viên chrc
CO Kê hoach dào t?o bi duong hang näm

1

1
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b)

5

a)
b)
-

-

c)
6
a)
b)

VI
1

a)

Trin khai trên thixc th
Co van bàn, chfl tnrcing thng nht chInh sách h trçl riêng cUa dja
phrcing và triên khai thc hiên trên thirc tê doi 'v6i cong chrc duqc cU
di dào tao, bôi duöng hoc tr bôi duàng, nâng cao trInh d chuyên
môn, nghip viii (ngoai chê dç theo quy djnh)
Ghi chz ChInh sách h trçi riêng không tInh phân kirth phi chi thu
nhp tang them hang thán
Co van bàn chü truang thông nht v chInh sách ho trçY riêflg
Triên khai thire hiên trên thi.rc t
Thtrc hin Chi thj s 29-CT/TU ngày 11/9/2013 cfla Ban Thir?rng
viii Thành fly và Chi thj s 14/CT-UBND ngày 18/11/2016 ella Chll
tich UBND thành phô (Thông qua theo d5i dánh giá cza Thanh tra
Sà thu5c Sà Ni?i v)
Xây dmg kê hoach trin khai thirc hin
Co xay dung k hoach trMn khai dAy dll các nOi dung theo yêu câu; có
giãi pháp c1i the, rO rang, có th hrang hóa duçc kêt qua dâu ra
Dang k thirc hién Chi thj 29 và cac Chi thj khác theo quy djnh
Báo cáo tmnli hInh thc hin
Báo cáo djnh k' 6 thang và cu6i nãm dung thai han (mi báo cáo thiêu
hoäc trê htn tth ni'ra so diem)
Ghi chll: Nêu báo cáo tr hçn sau 01 man thI không có diem
Báo cáo djnh k' 6 tháng va cui näm dam bào các ni dung theo yêu
cau (môi báo cáo không dam báo ni dung theo yeu câu trr rn'ra so
diem)
Ghi chll: Nêu báo cáo tr hçn sau 01 tuAn thI không có diem
Ti 1 két qua hoàn thành k hoach:
Dat tr 90% tr& ion
Tfr 80% dn drni 90%
Duài80%
Co giãi phIp trong vic thông kê, nflng cao chAt lu'qng cuc hçp
trong nm ti thin v
Thirc hin thOnkO day dll cac cuc hQp tai dan vj
Co giãi pháp triên khai h9p trrc tuyn tai dan vj (co to ehCrc It nhât 4
cuc hçp trrc tuyOn do dan vj chfl trI hoc tO chflc 01 cuc hçp do dan
vj chfl trI quy mô trên 50 ngithi và It that 04 diem câu)
Ghi chll: Ching minh thông qua vic ban hành giây mai dlla dan vj,
hInhãnh...
CAl CACH TAI CHINH CONG
Thiyc hin vic phân phi thu nhp tang them dra trên kêt qua
phân 1°a cong chile theo dánh giá kt qua lam vic hang tháng
hocqu
Ban hành quy djnh, quy ch phân ph& thu nhp tang them dira trOn kêt
qua phân loai cong chirc theo dánh giá kêt qua lam vic hang thang
hoc qu trên phân mOm
Ghi chll: Neu quy djnh quy ch phân ph6i thu nhp tang them không
can c trên kêt qua dárih giá lam vic hang tháng hoc qu trOn phân
mêm thI duc tOi da nra so diem
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Di vii Cong an thành ph danh giá thông qua tiêu chI:
CO ban hãnh van bàn quy ché chi tiêu ni b tai thin vj và thirc hin
nghiêm tCic quy chê chi tiêu ni bO ti dan vj (nu không dam báo mt
trong hai ni dung thI không chm diem tiêu chi nay)
b)
c)
*
-

Ban hành Ban hành các tiêu chI dánh giá kt qua thirc hin nhim vv
dê phân loai cong chcrc theo kêt qua dánh giá hang näm
To chirc triên khai thixc hiên trên thiic M

1
3

Dôi vat các cci quan Trung wcing
Phân phôi thu nhp tang them dija trên k& qu4 dánh giá lam vic hang
tháng hoc qu trên phân mém (dam bão day dü vic dánh giá hang
tháng hoc qu)
Ghichñ:

3

Nêu dan vj tiên hành tong hçcp các bang dánh giá thông qua giây; sau
dógiao cho Van phông hoc PhOngtông hçip nhptât cã các nOi dung
diem len trén phân mêm thI chi dt dOi da 1,5 diem.
-

*

Phân ph6i thu nhp tang them theo kt qua không can cir trén kêt qua
dán1 giá hang tháng hoc qu trên 13háñ mêm (nghia là vic thirc hin
dáah giá cüa cá rthan, phông ban thông qua giây, tong hçxp thông qua
phieu giây hoac nhp len file excel, chua có phân mêm ho trq).

0,5

Dôi vat Cong an thành phô dánh giá thông qua tiêu chI
Triên khai khen thuâng dOi dôi vâi các ho?t dng ânh hung lan den
cong tác cãi each hành chInh trên dja ban thành phô (ci'r 01 hot dng
khen thixang lan: 02 diem, tr 02 hot dng khen thirang Ian trâ len: 03
diem)

2

V sfr diing kinh phi phic vi cho cong tác cãi each hành chInh (thông
qua các biên lai, chfrng tñ' chi k toán)

1

a)

Dat nnrc tr 80 triu dông tth len trong nm

1

b)

Dt mirc tir 70 den dirài 80 triu dông trâ len trong näm

0,5

c)

Dt mfrc tr 50 den dixài 70 triu dng trâ len trong näm
Duái 50 triu dng

0,25

d)

0

VII

xAY DIfNG VA PHAT TRIEN CH!NH QUYEN DIN TI,
CH!NH QUYEN sO

17

1

Ye vic xây dtyng các phãn mm chuyên ngành phic vi cho cong
tác quãn 1

1,5

a)

Dà thc hin chia sé dti lieu dixçic ngành quãn 1 cho các ea quan nhà
nmc khác cO nhu câu

0,5

b)

Hiu qua sir diing phn mm chuyên ngành dã thrçic xây dirng hoc
duçic ccx quan nganh dQc triên khai trixâc näm dánh giá

0,5

Phân mêm (bao gm trng ding di dng) duçxc xây dvng mâi, nãng cap
hoc duçxc B ngành trien khai mai, dä chinh thirc si'r ding trong nAm
dáiTh giá (khong tInh website, djch vi cong trrc tuyen và các phân
mem cO chrc nang ttro'ng tir các phân mém dang sir diing)
2
H thong quãn I van ban và diu hành tai dan vi
a)
100% van bàn den (tr& van bàn mat) duoc km trên Ph.n mém Quán l

0,5

c)

5
0,5

van bàn và dieu hành
b)

100% van bàn di (trr van bàn mat) duc km tren Phn mm Quãn l
van banvadieuhanh

c)

TS' 1 van bàn dtrc Ban Lânh dao cüa ccx quan tr%rc tip but phê Va C

0,5
1

9
kin khi chuyn xir 1 trên HT QLVBDHTfng so van bàn den
100% dat 01 dim
Tir 50 duâi 100% tInh theo cOng chrc (T6ng t 1 % x s6 dim)/100.
Duâi 50%: 0 diem
d)
CO dInh kern dii tháo trên phn mm khi x1r 1 d trInh các cap lãnh
d?o
Tr 50% van bàn di có dInh kern du tháo: 01 diem
Tr 30% den drnvi 50% van bàn di có dInh kern djr thâo: 0,5 diem
Tü 10% den duài 30% vAn bàn di có dmnh kern dir thAo: 0,25 diem
d)
Gi:ri lien thông vAn bàn din tir den các cci quan không thuOc ngành d9c
Dt 100%: 01 diem
Tr 20% den dizâi 100% tInh theo Cong chcrc (Tng t' 1 % x so
diêm)/100.
DuOi 20%: 0 diem
e)
GCri lien thông vAn bàn din tir thông qua Triic lien thông vAn bàn quôc
gia
- Phân mêm QLVBDH không có chrc nAng gCri vAn bàn qua Tric lien
thôn vAn bàn quôc gia: 0 diem
- Phán mém cO chrc nAng nhrng chiia phát sinh vAn bàn duqc gui:
0,25diêrn
- Phân mém Co chüc nang va dA phát sinh duri 50 vAn bàn: 0,5 diem
- Phãn mém cO chirc näng va dA phát sinh tfr 50 vAn bàn trâ len: 01 diem
3
Ye trang thông tin din tfr chuyên ngành cüa don vj
a)
Co cWrc nAng riêng và dAng thông tin dy áü ye dir an, hang miic dâu
tu, dâu thâu, mua sAm cong
Ghi chü: Duic tInh diem khi dang tài dy dü: Danh sách các dr an
dang chuân bj dâu lix, CáC dir an dang trien khai, các d? an dA hoàn tât
Môi dir an can cO các thông tin gm: ten dix an, muc tiêu chInh, iinh
wc chuyên môn, loai dir an, th&i gian thc hin, kinh phi dr an, loai
hinh tài trçl, nhà tài trçY, tInh trng dir an
DOi vài cong an thành phô dánh giá thông qua tiêu chI: DAng tAi thông
tin day dü ye dr an, hang miic du lix, dâu thâu, mua sAm cOng trên
Trang Thông tin din tCr
b)
Dang chien hzçc, quy hoach, ke hoach 5 nAm phát triên nganh, 1inh vrc
va báo cáo 6 tháng, báo cáo näm và ke hoch, phucmg htràng trong nAm
dánh giá
DOi vài cong an thAnh phô dánh giá thông qua tiêu chI: DAng tAi các
chuong trInh, kê hoach, báo cáo so ket, tong ket ye CCHC theo giai
don và hAng nAm trên Trang Thông tin din tCr
c)
CO Chuyen miic ye Chuyen dM so trên Cng/Trang thông tin din tcr
cüa don vj vA cO dAng nhim vii chuyen di s6 cUa cci quan, tin bAi
chuyen dOi so It nhât 06 bài!nAm
d) CO phiên ban crng d%rng di dng hoc tInh nAng thay d6i giao din phü
hcip vài thiet bi di dng
4
Thrc hin cung cp các djch viii cong tryc tuyen
a)
Ye s6 lucmg djch vi cOng trirc tuyen
So hrcing dich vu cOng trrc tuyen cüa don vj duçic cung cap a muc d 3,
4 trên tOng so thu tc hAnh chInh dixçic ban hành

2
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Ghi chü: Tng s thu ti1c hành chfnh së &rçic tInh trr nhUng thu ti1c xác
nhn trirc tiêp vào ckm; cn chrng tir g& hoc thirc hin tiêp nhn hO cho
cac co quan ngoài thành ph6 xCr 1.
- 100% tong so TTHC: 1,5 dim
- Tr 20% den dixâi 100% tong so TTHC; cách tInh dim nhu sau:
(lông % so thu tic trrc tuyn x s dim)/100.
- Dir&i 20%: 0 dim
b)
Ye ti 1 h so tip nhan thông qua môi trueing trirc tuyn/tic tip mrc
dO 3,4 dôi vci các thii tiic hành chInh di.rçc xay dirng trire tuyên
- 100% so Iung ho so tip nhn thông qua môi tnrmg trçrc tuyên: 02
diem
- Tir 05% den duâi 100% s krqng ho so tiêp nhn thông qua môi
tm6ng trrc tuyên
Cách tInh dim: (lông % t 1 ho so tiêp nhn thông qua môi tru1ng
true tuyên x so dim)I100.
- Duài 05%: 0 dim
c)
Ban hành vã áp diing rUt ng.n 10-50%thM gian xir 1 h so trijc tuyên
sovài xü 1 ho so trrc tiêp và triên khai thra vào ap dmg trên h
thông, triên khai tiép nhn trên thirc té
Ban hành và ap diing rUt ng.n 10-50% thri gian xir 1 ho so trrc tuyên
so vài xir 1 ho so tnjc tiê
Triên khai cu hInh và tiêp nhn trên h th6ng cüa co quan, don vj,
triên khai tiêp nhn trên thrc té
5
V vic sfr ding chfr k s d ban hànli van bàn din tü ti don vj
dirçc tin hành kim tra
- 100% van ban din tr do co quan phát hành Co dày dü ch k so cüa
lãnh dao CO quan: 1,5 diem
- Tiir 20% den duài 100% van bàn din tCr do Co quan phát hành Co day
dU ch k so cüa lânh dao co quan
CáchtInh:
(Ti' i % van bàn din tu do co quan phát hành CO chCrng thu so và ChU
k3 so) x so dim!100
- Di.ri 20%: 0 diem
6
V vic sfr dyng chüng thir s d ban hành van bàn din tfr tii don
vj thrçrc tién hành kim tra
- 100% van bàn din ti'r do CO quan phát hành cO dày dü Chfrflg thu so
Coquan: 1,5diêm
- Tir 20% den duâi 100% van bàn din tCr do co quan phát hành cO day
du ehUng thu so cor quan
Cách tInh:
(T' 1 % van bàn din ttr do co quan phát hãnh CO chCrng thu so và chtt
k so) x so diêm/100
- Duài 20%: 0 dim
VIII HIEU QUA TAC BONG CUA CONG TAC CAI CACH HANH
CHINH (thông qua kt qua diu tra khão sat)
Két qua diu tra khão sat cüa Trun tam thông tin djch vy cong
thành ph ('kháo sat d3c 4p theo yêu cáu cza thành phó)
Ghi chU:

2

2

1,5

1,5
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a)
b)
c)
d)
2

a)
b)
c)
d)

3

a)
b)

4

a)
b)
IX
1
a)

Phwng thirc tInh dim: T 1 hài lông x S6 dim /100
Chi S6 hâi lông v tig cn djch vu
Chi so hài lông v to chcrc giãi quyêt TTHC và kêt qua giâi quyêt
TFHC
CM s6 hài lông v cong chrc giâi quyt TTHC
CM s6 hâi lông v vic tip nh.n, xir l phán ánh, kMn nghj lien quan
den TTHC
Tác dng cüa cãi cach dn cht Iu'çrng VBQPPL do do'n vi ban hành
(thông qua kêt qua diêu tra kháo sat, dôi tuqng kháo sat gôm HDND,
UBMTTQ V2V dcii vi trjrc thuc dánh giá do! vái dcrn vj chz quán)
Ghi chU:
Phucng thirc tInh dim: T 1 hài lông (tInh theo quy djnh tai Quy trinh
dánh giá xep hans) x so diem /100
Tfnh dông b, thông nMt cüa he th6ng VBQPPL thuc pham vi quán 1
nhà nuâc cüa các ca quan, dcm vj
TInh hçp l ciia các VBQPPL thuc phm vi quân l nhà nuàc cüa các
ca quan, dcm vj
TInh khã thi cüa các VBQPPL thuôc phm vi quãn l nhà nuàc cüa các
Ca quan, dan vj
TInh kjp th?i trong vic phát hién va xCr l các bat cap, vuàng mac
trong to chrc thc hin VBQPPL thuc pham vi quãn l nhà nuàc cüa
các Ca quan, dan vi
Tc dng cüa cãi each dn t6 chfrc b may hành chInh (thông qua
Icét qua diêu tra kháo sat, dO! ticcfng kháo sat gôm HDND, UBMTTQ
VN, do-n vj tru'c thu3c dánh giá do! vái don vi chz quán)
Uhi chü:
Phuang thfrc tmnh dim: T' l hài lông (tInh theo quy djnh tai Quy trInh
dánh giá xêp hang) x sO diem /100
TInh hçip l trong vic sp xp, hen toãn t chirc b may cüa các ca
quan, dan vj theo quy djnh cüa ChInh phü
Tmnh hqp l trong vic phân cp thuc hin nhim vu quãn l nhà nuOc
gifla chxc nãng nhim vii cüa ca uan, dan vj và dôi vâi các dan vj
trrc thuOc
Tac dng ella cãi cãch dn hin dai hóa hành chInh (thông qua ket
qua diêu tra kháo sat, dôi twqng kháo sat gOm HDND, UBMTTQ VN
don vj trwc thu5c dánh giá dôi vOl don vj chz quán)
Ghi chü:
Phuong thrc tInh diem: TS' l hài lông (tinh theo quy djnh t?i Quy trInh
dãnh gia xêp hang) x sO diem iio
Tmnh kjp th?i và mfrc dO dÀy dü cüa các thông tin chuyên ngành &rçic
cung cap trén Công/Trang thông tin din ti'r ella dan vj
Mirc dO thuan tin trong vic truy cap, khai thác thông tin trên
COng/Trang thông tin din tCr dlla dan vj
DIEM THUONG VA DIEM TR
DimthtrOng
Thrc hin dan gián hOa hoc kin nghj dan gián hóa TTHC duqc chp
thun (ye m.t thi gian, thành phân ho sa, quy trInh...) tfr 10% so

3

0,5
0,5

1,5

0,5

1,5

0,5

8

12
TTHCtrâ1ên
b)
Co to chrc cac hot dng di thoai, trá li vuàng mac cho to chrc,
cong dan, doanh nghiêp thirc hin thu tic hành chmnh thuc thâm
quyên giãi quyet cüa dan vj và xCr 1 các kiên nghj duçic nêu tra ti
buôi dôi thoai.
Ghichz:
- Tiêu chI nay chzng minh thông qua các tâi lieu: Giáy m?ti dôi tho
hmnh ánh tgi buôi dôi thoal, giái dap các vwóng mac caa to ch&c, cOng
dan khi thic hin thz tic hành chInh do don vi cung cap...
- Không tInh dôi vol cong tác tiêp dan djnh 1g cza Mnh dgo dc,n vi
theo quy djnh, không tInh cac lOp t4p huán dào tao bOi dufxng nâng
cao ki7 nãng nghip vy cho d3i ngzz can b5 cOng chzc viên chz-c, ngztOi
laod3ngczadonvj
c)
Co sang kiên cp thành ph hoäc B, ngãnh, diiçic HOi dông sang kiên
cap thành phô hoc B, nganh cong nhn (tz mt sang kiên cc$ng 01
diem, tOi da không qua 2 diem, khong tInh dôi vOl dê tài nghiên thu
khoa hoc)
d)
Thrc hin thI dim cac ni dung cãi each hành chInh
Ghichz
D có ca sâ châm dim, các don vj phãi có báo cáo gl'ri S& Ni vi dê
theo dOi và dánh giá các nOi dung thI dim djnh k5' (neu không tiên
hành báo cao, dánh giá két qua thirc hin thI diem, hInh ãnh minh h9a
ching minh thI không châm diem nti dung thI diem).
Môi ni dung tr nguyen clang k thI dim, duçic co quan có thâm
quyên chap thun hoc duçic co quan có th.m quyên ch9n là. don v thI
dim va trin khai Co hiu qua trong thirc tê thI thrcc cong 1 diem, tOi
cIa khOng qua 2 dim
d)
T6 chirc lam viêc vOi cac doàn v cài cách hành chInh theo phân cong
cüa thành phô hoc phôi hçp trin khai các nhim V%i cãi cách hành
chInh do Trung uang to chi1rc t?i dja phuang thrçic thành phô chi dlnh
thirc hin
Tiep các doàn lam vic v cái cách han/i chIn/i do thànhphO chi dfnh
Tiêp cãc doàn lam viêc v cãi each hành chInh do các don vj tr lien h
tnsc tiêp vâi clan vj, khOng phãi do thãnh phô chi djnh
e)
Co tr 50% sO ho sa trâ len duac trã thông qua djch vi bi.ru chInh cong
Ich trong näm triên khai dánh giá
2
Diem tru
a)
Không trin khai hoc trin khai không dUng thai gian v vic chuyn
báo cáo thAm dlnh kêt qua cái cách hành chInh; vic lay kiên diêu tra
xA hOi h9c phiic vi dánh giá xép hang CCHC cUa thành phô (theo quy
djnh ye quy trInh dánh giá xep hang cUa UBND thành phO và van bàn
trin khai cUa S NOi vu)
b)
Không thirc hin vic xin 1i cong dan hoc không có van bàn giâi
thIch ci th dôi vâi các tru&ng hqp ho so tr hçn hoc trã lui (kê cá
trwOng hcip thám quyên quyêt djnh cia UBND thành phO).
c)
ço cong chirc hoc vien chiirc bj xr l k' lust (tInh theo thi diêm ban
hành Quyet djnh k lust)
d)
Không trung thuc trong vic dInh kern các tài lieu giài trInh dánh giá

1

2

2

1

1
0,5
1
8
1

1

1
1
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e)

f)

g)

h)

xp hang cãi each hành chInli hang näm; không trung thc trong vic
báo cáo ho so giâi quyt tr hçn thông qua báo cáo mt ci'ra hang tháng
ti website http:/Icchc.danang.gov.vn
Thc hin không tót cac nOi dung v quân 1 d báo dài, các phucing
tin thông tin truyên thông phán ánh dung sir that; b lãnh do thành
phô phân ánh, phê bmnh
Co don vj trirc thuc thirc hin cong tác CCHC yu, bj dix 1un, báo dài
p1nrcng tin thông tin truyén thông phán ánh dung sir that, bj 1n1i do
thành phO phân ánh, phê bInh
Thirc hin cung cp cac thông tin chm tr hoc không trin khai cc
ni dung trong Bô Chi sO CCHC cüa B Ni v dü dà có van bàn nhäc
nh, gay ành hithng trirc tiêp den diem xêp hang cüa thành phô, mat
các diem so chü quan theo dánh giá cüa BO Chi so cüa thành phô (do
Bô Ni vi thâm dinh)
KhOng hoãn thânh 100% cong vic cüa UBND thành ph6 giao (Theo
dOi, dánh giá cüa V phông UBND thành ph6)

1

1

1

1

Phu luc III
B cM so theo dOi, ttánlj giá, xêp hang két qua cãi cách hành chInh
dôi vói UBND các qun, huyn
(Ban hành kern theo Quylt djnh sá J - /QD- UBND
ngày PS tháng nàrn 2021 cüa UBND thành phO Dà Nãng)
STT
Ni dung B Chi s
Bim s
I
CONG TAC CHI DO, DIEU HANH cAI CACH HANH CHINH
21
1
Xây dirng Ké hoch CCHC hang nãm
2,5
a) Ban hành dung thôi hn (theo Cong van hung dn xây d1rng K hoach
0,5
hang nãm cüa Sâ Ni vii)
b) Chit hong cüa vic ban hành k hoach
2
Xác djnh dAy CM cac nhiêm vu CCHC trén các lrnh vijc theo Ké hoach
0,5
CCHC cüa thành phô hang näm
Cu th hóa các nhim vi di.rcic giao
0,5
Xác dnh rO kêt qua hoàn thành va trách nhim trin khai
0,5
Co xây dirng kinh phi triên khai dM vâi các ni dung theo Ké hoach
0,5
2
Cong tác quail tr: tin 4Q và mfrc do hoàn thãnh K hoch
2,5
a) Cong tác quán trj vic cp nhat K hoach trén phân mêrn
1
Ghi chü: Nêu nOi dung Ké hoach nhp trén phân mém không trüng
khàp vâi ni dung bàn giây km tai don vj thI không chám diem nOi
dung nay.
Cp nhat dAy di'i k hoach len ph.n mm http://cchc.danang.gov.vn
0,5
Th?c hin cap nhat tién d trén phn mm dAy CM (theo 06 théng vâ näm)
0,5
(Khong cçlp nhat 06 tháng: Trfr nza so diem; cap nhgt 06 tháng nhwig
khong cçlp nhát tiên d5 nàm: Khong có diem)
b) Mirc dO hoàn thành K hoachlChi.rong trInh CCHC
1,5
Ghi chz:
- Trong truàng hcip Co nhim vzi do UBND giao nhu'ng không hoàn
thành thI duv'c tOi dal diem; Gác nhiêm vy khOng cy the hOa du'qc két
qua hoàn thành thI xem nhw là 01 nhim vy khong hoàn thành
- Trong trzthng hcrp ké hogch khOng xác dnh day di các nhifr vy do
UBND thành phO giao nhung van triAn khai thtc hin và cO san phám
cu the thI dat tOt da 01 d1êm)
100%kêhoach
1,5
Tir85%dnduâj 100%
0,5
3
Xây dçrng k hoch và thrc hin kim tra CCHC tai các don '4
3,5
trrc thuc có thrc hin các nhim viii ye cong tác cãi each hành
chInh (tilê % do'n vj trj'c thuc dwp'c kiêm ira,)
Ghi chz: Dan vf trtc thu5c bao gOm tat cá phOng ban chuyên mOn,
UBND phu'&ng, xã cO thc hin cOng tác cOt cách hOnh chInh. Theo
quy trInh dánh giá xep hgng dwçic UBND thành phô ban hành, nêu
kiêm tra phuc vy muc dIch dánh giO xe'p hgng cat cách hành chInh thI
chi tInh dOt vat kiêm tra dánh giO xêp hgng cüa näm triên khai dOnh
giá ('nêu 2021 dánh giá thl chi tInh kiêm tra xep hgng cüa nám 2020 và
phái hoàn thành vic xep hgng trwóc 28/02/2 021. Nêu chwa kiêm tra

2
nthn 2020 thl xem nhu không dqt ni dung tiêu chI nay).
a)

Co thrc hin vic xay drng K hoch kim tra các dan vj trrc thuc
trong näm

b)

CO xay drng vâ ban hành B Chi s6 dánh giá d6i vài các don vj trirc
thuc (do don vj ban hành phic v cho cong tác kiêm tra)

c)

100% dan vj trirc thuc trâ len disc kim tra trong näm
Ghi chü: Nêu kiêrn tra phic vii dánh giá xep hang ti các phông chuyên
mon va UBND cac phixmg, xa thI phãi dam báo th&i gian theo quy
trInh dánh giá xep hang CCHC thrçic UBND thành phô ban hành.
Nêu không dam báo than gian theo quy trmnh thI khOng châm diem ni

0,5

dung tiêu chI nay.
-

100% dan vi tr?c thuc trâ len dizçrc kim tra trong nãm theo B Chi so
dánh giá doi vài cac dan vj trirc thuOc (do dcm vj ban hành)
100% dan vj trrc thuc tth len duqc kiêm Ira trong nni không can ci'r

0,5

trên Bô chi so dánh giá doi vth các don vj trrc.thuôc (do dan vi ban hânh)
d)

Co báo cáo phân tIch, van ban kt lun chung ye cong tác kiêm tra và
sau kiêm tra; ni dung báo cáo phãi xi'r 1 nhUng ton ti, sai phm (nêu

0,5

có; có hO so chfrng minh ciii the) vã tat cá các van dé phãi &rqc xr 1
hoc kiên nghj xü 1
d)

Hoàn thãnh vic dánh giá xp hang UBND các phi.räng x, các dan vj
trrc thuc dam bão thani gian theo quy djnh cña UBND thãnh phô ye
Quy trInh dánh giá xêp h?ng cãi each hành chInh

4

Thrc hin báo cáo kt qua CCHC trrc tuyn

a)

Day dü và dung thani hn 04 báo cáo (thi'u hoc tré môi báo cáo tnt
0,5 ctiêm)

b)

Day di các nOi dung theo mu yeu cu 'mäi báo cáo khong day dü các
ni dung theo mduyêu cáu tri 0,5 diem)

0,5

2

Ghi chz: Mr ni dung không báo cáo hoc thiêu 01 báo cáo dwcrc tInh
là 01 báo cáo khóng day di.
5

Cong tác tuyên truyn cãi cách hành chinh

5

a)

Dü bôn hInli thi'rc tuyen truyên:
(1) To cht'rc hôi nghi, hôi tháo, euoc hçp, tp huân chuyen dê cãi cách
hànli chInh theo hInh thrc trrc tiép ho.c trrc tuyên: 0,5 diem
(2) Däng thông tin cãi each hành chInh trén website cüa ngành: 0,5 dirn

2

Ghi chü: Phãi dam bâo cac ni dung Cong khai Danh rnic thu hôi dat,
các qu5 dat d quy hoch dê dâu giá kêu gi dâu tu, do an quy hoach,
ho so dâu thâu, Dãng chiên krçic, quy hoach, kê hoch phát triên
ngânh, lTnh vrc giai don; Däng Báo cáo 6 tháng, báo cáo näm vã ké
hoch trong nám dánh giá... DOi vi nhUng don vj có ni dung nào
thI tiên hành cOng khai ni dung d, thiêu mt trong các ni dung
khOng dt diem theo tiêu chI nay
(3) Däng thông tin tren báo: 0,5 diem
•b)

(4) Däng thông tin tren dài truyên thanh, truyên hInh: 0,5 diem.
Tuyên truyên bang các hinh thirc:
(1) TO chcrc Cuôc thi (thông qua mt trong các hInh thIrc trrc tuyên,

3

3

6
a)

b)

7

8
a)

b)

II

san khu hOa...) lien quan dn cong tác cãi each hành chInh: 01 diem
(2) In an t rai @hãi tiên hành thiêt ke, in mãu): 0,5 diem
(3) Xây drng video clip tuyên truyén ye cong tác CCHC: 0,5diêrn
(4) Vt diing cO in ni dung tuyên truyên CCHC dê phát den tO chirc,
cong dan (bUt, tp gap, áo, moe khOa...): môi hInh thtc 0,5 diem, tôi da
01 diem.
Ghi chü: Dôi vOi t?Y rai, vt ding nu si'r ding nhi:tng ni dung da in an
trong các näm trixâc thI chi dánh giá t6i da d?t nra so diem theo quy
djnh cUa tiêu chI; trong trueing hcTp nOi dung tuyên truyên cIA lôi thai,
không dAm bAo thI không châm dim.
Nhfrng giãi pháp ye chi do, diu hAnh cüa lãnh do do'n vj trong
thrc hin CCHC
To chtrc dánh giá, sa k&, tng k& cong tác CCHC cüa dan vj hang
nAm (NIu t chzc lang ghép vào Hi nghj cui nárn thI phái dwctc the
hin rö trong chitong trInh, du-çtc tháo 1u4n và the hin rö trong ket
lunh5inghj)
Gän kêt quA thirc hin cong tAc CCHC vài thi dua khen thung
Co Quy dlnh bang vAn bàn ye vic lay kêt quA thuc hin nhim vi cãi
each hành chInh cUa dan vj/b( phnIcá nhân dê xem xét, dánh giá thi
dua, khen thizâng cho tp thê/cá nhAn t?i dan vj
CO giây khen ehuyên dê v k& quA thre hin nhim vii cAi eAch hAnh
chInh tai ca quan, dan vj
Ghi chi: Không tInh dôi v&i các trif&ng hctp khenthw&ng kêt qua lam
vic djnh 1cj', khen thung dôi vó'i dánh giá xêp hgng UBND các
phwcrng xã, kêt qua cal cách hành chInh cho các d5i thi do dan vj triên
khai to chz'tc.
s& cong
Sang kin trong CCIIC dirçrc Hi (lông khoa hçc cap
nhn (01 giái pháp dáu llên a'u-çrc tInh 2 diem, them 01 giái pháp thi
dirqc cong 01 diem, tôi da khOng qua 3 diem,)
Mói dcin vi 4a chQn và kê khai tôi da 04 sang kiên cap cc' sà dê trinh
Hôi dông dánh giá xep hcng CCHC hang nám xem xét.
Clii do các don vi trirc thuc th,rc hin khão sAt mfrc d hAl lông
bAng hlnh thuc trtrc tuyn
100% dan vj trrc thuc trin khai, trong dO 90% dan v tnrc thuc dAm
bAo so 1ixcng phiêu theo quy djnh
Ghi chz
- Néu có tfr 50% ã'o'n vj trtc thuc tr& len có tj l pháctra trên 10%
tong tj l kháo sat thông tin không dáng thl dgt n&a sO diem muc nay
100% dan vj tive thuc trin khai, trong dO tlr 50% den duài 90% dan
vj trie thuOc dAm bAo so lircnig phiéu theo quy djnh
Ghi chz
- Nêu có tfr 50% dan vi trtrc thuç5c tr& len có 1)) l phüc tra trén 10%
tOng 1j' lé kháo sat thông tin khOng dzn thI dçzt nza sO diem muc nay
HOAN THIN H THÔNG VAN BAN QUY PRAM PHAP LUJAT
VA cAi CACH THU TVC HANH CH!NH
To chfrc thrc hiên rA soát các van bAn quy phm pháp lut

1,5
0,5

0,5

0,5

3

0,25

9
2

4

a)
b)
c)
d)
d)
2
a)

b)
c)

3

a)

b)
4

cüa HDND, UBND quân, huyén hoãc thiyc hin rà soát theo
chuyên d, theo yell cu cüa co' quan có thm quyn
Rà soát dy dü, kjp thi ngay sau khi có can cl'r rà soát hoc khi có
yêu câu thisc hiên rà soát
Co thrc hin rà soát day dü nhirng chua kjp th&i
Co thrc hin rà soát nhimg chua dy dü và chua kjp th&i
Không thixc hin rà soát vi không phát sinh can cir rà soát hoäc
không phát sinh yêu cau thrc hin rà soát
Khong th%rc hin rà soát khi phát sinh can cü rà soát hoc khi Co
yeu câu thuc hiên rà soát
Theo di thi hãnh pháp 1ut
Xây drng k hoach theo dOi tInh hinh thi hành pháp 1ut day dU nôi
dung và. theo dung thi h?n quy djnh ti Kê hoach theo dOi tinh hInh thi
hãnh pháp lust cüa Chü tjch UBNID thành phô, gl'ri ye Sä T.r pháp áé
theo dOi, tng hqp. Trtthng hçrp k hoch không dam bão nOi dung
hoc th?yi hn thi không cO diem
Hoãn thánh 100% Ké hoach theo dOi tInh hmnh thi hành pháp luât theo
ding tiên d
Báo cáo k& qua cong tác theo döi tInh hInh thi hãnh pháp 1ut djnh k'
hang näm dam báo dUng, day dU nOi dung và thi hn theo yêu caU.
Trung hqp báo cáo không dam bão ni dung hoc không dam bão thai
hn theo yêu câu thI bj tth 0,25 diem
Thirc hin báo cáo hoyt dng kim soát TTHC dlnh k' (báo cáo
qu vã näm) (lay j5 kiên cia Phdng kiêm soát thz ttc hành chInh, Van
phông UBND thànhphô)
Báo cáo dy dU s6 lixcing và dUng thai hn (thiu hoc tr mi báo cáo
trfr ni'ra so dim)
Ghi.chU: Dôi vâi trtthng hçp tr qua 03 ngày lam vic, k tCr ngày den
hn phái báo cáo thI mài bj trfr dim.
Báo cáo day dU các nOi dung theo mu yeu câu (thiêu mi ni dung trr
nUa so diem)
Xay drng van bàn triên khai K hoch hot dng kim soát TTHC
hang nãm ella thãnh phô (chm nht sau 15 ngày ké tLr ngày K
hoich ella UBND thành ph thrçic ban hành)
(lay kiên cia Phc3ng idém soát thi tyc hành chInh, Van phông UBND

2
1,75
1,5
1,75
o
1
0,25

0,25
0,5

1

0,5

0,5
1

thànhpho)
a)

Ban hành dUng thai han

0,5

b)

Trin khai dy dU các nhim vii kim soát TTHC thrçic giao theo K
hoach hoat dng kim soát TTHC dUa thành phô
Thirc hin rà soát, don giãn hóa TTHC

0,5

Xây dimg vAn bàn triên khai Ké hoach &m giãn hOa TTHC hang nArn
trên dja bàn thành pho (chm nhât sau 15 ngày kê tr ngày ban hành Ké
hoach dlla thành pho) (lay j kiên cia Phông kiêm soát thz tyc hành
chInh, Vánphông UBND thànhphô)

1

5
a)

Ban hành dUng thai han

2

0,5

5

b)

6
a)

b)

III

a)
b)
c)

2

Co phucm an t6 chirc thuc hiên K hoach cUa thành phô
Báo cáo kêt qua rà soát dy dü và dUng th&i han 31/7 hang näm (thiêu
ni dung: 0,5, tr han dui 10 ngIy: 0.5 dim; tr han tr 10 ngây tth
len: 0 diem) (lay j kiên cza Phdng kiêm soát thu tyc hành chInh, Van
phông UBND thành pM)
Thrc hin &rn giãn hóa TTHC
Co kiên nghj do'n giân hóa 'TTHC duçc phé duyt t?i B thu tiic hành
chInh khôi UBND qun, huyn, phuông, xa
Ghi chU:
- So sánh giüa BYI'HC ci (do Sâ Ni vii ban hành vàBTTHC mâi do
các Sâ ban ngành ban hành trong Bô TTHC), cung cap vAn bAn tham
muu cUa dan vj chi rô cac ni dung tham mixu gOp thrçxc các Sâ ban
ngành dông , dua vào Bô TTHC trinh UBND thãnhphô ban hành.
Luu : Vic chirng mirth do dcin vi kiêm tra cung cap, chi tInh dôi vâi
nOi dung don giàn hóa ye thi gian va thAnh phân ho so (không tInh dôi
vOi cac tnrng hçip xay dmg quy trInh tir mirc 3 len 4 hoc t& mirc 2
len muc 3,4).
- Chi tInh dôi vâi các vAn bàn có k s, chirng thu so cUa don vj và ni
dung dInh kern trên egov.danang.gov.vn, nêu dcm vj cung cap van bàn
không chInh xac thI không châm dim nOi dung nAy và tiên hành trfr
diem t?i miic Diem trfr.
- CO ttr 01 kiên nghj: 0,25 diem, 02 kiên nghj: 0,5 diem; 03 kiên nghj:
dat 0,75 diem; tr 04 kin nghj tr& len dat 01 diem
Co kién nghj don giàn hOa TTHC cUa don vl ducc phé duyt tai Quyet
djnh ban hAnh Phmmg an don giAn hOa TTHC cUa thành phô
- Co tfr 01 kien nghj: 0,25 dim, 02 kiên nghj: 0,5 diem; 03 kién ngh:
dat 0,75 diem; tir 04 kin ngh tth len dat 01 diem
THUC HIN CO CHE MOT CIA, MOT CIA LIEN THÔNG
CO tin hành tham mtru, dwo'c cp CO thm quyn ban hành và
triên khai có hiu qua trén thtrc t vic giAi quyêt ho so' theo quy
ch, de an phôi hçrp, lien thông lien kt thu tic hAnh chInh
Ghi chU: trr nhü'ng ho so' tiên hành lien thông len UBND thAnh phô
CO tham mini trong nAm dAnh giá
Dirqc cp cO thm quyn ban hành Mi vâi ni dung tham muu trong
nAm dánh giá
Triên khai cO hiu quA trên thirc t (thông qua vic tip nhn h6 so')
Ghichü:
- Dánh giá dôi vài vic giAi quyt h so theo quy chê, áé an phôi hqp,
lien thông lien ket thU tilc hAnh chInh dA ban hành cUa nhUng nAm
truc
- Dan vl báo cáo ci,i the so ltrnng h so tip nhn, vic giAi quyet theo
các quy chê dê an duqc ban hAnh
Cong tác tiêp nhn, xli l phãn ánh kin nghj cüacá nhân to chirc
dôi vOl thU tiic hành chinh thuôc thâm quyên giAi quyêt cUa co'
quan don vj (thông qua phán ánh dw&ng day nóng 1022, trang gop j
gopy. danang.gov. vn cia Trung tam Thông tin d/ch vy cong và thông

0,5

2
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2
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0,5

6
qua Cong djch vi cong quc gia do Phông Kkm soát TTHC', VFUB
theodöi)
a) 100% phán ánh &rçYc xi'r 1 hoc kin nghj xfr 1
b) Tr 90% dn dirâi 100% phân ánh dixçic xir 1 hoc kin nghj xir 1
3
Sir drng và frng dyng phn mm mt cü'a din tir phic vi cong tIc
tip nhn va theo döi, quãn 1 ho sofThong qua kêt qua 1/leo döi)
a) Tiêp nhn 100% ho so trên phAn mém (Ngoçzi Tht các lTnh vrc tiêp
nhan trên các h thông cia Bô chuyên ngành nhu Däng /cj kinh
doanh, L35 ljch tirpháp...)
b) Không có ho so qua han, tr hn trén ph.n mm do Cong chire xir 1
không két thüc ho so dung vâi th%rc tê xt'r 1)
- Dam bào 100%: 1,5 diem
- Tir 70% dn duâi 100%
S dim tinh theo cong thirc
(Ti' 1 % ho so sam dIng hçn x so diem tông)/100
- Dirâi 70%: 0 diem
c) Co luân chuyn, xr 1 h so, ban hành kt qua xir 1 dn H th6ng quân
1 van bàn dieu hành (ngoi tth các ho so xir 1 ngay hoac kêt qua giài
quyet không lay so ttr h thông quãn 1 van bàn diéu hành)
- Dam bào 100%: 01 diem
- Tir 70% dn duâi 100%
só dim tinh theo cong thirc
(T 1 % ho so có luân chuyn, xir l và ban hành két qua xr l x so
diêm)/100

0,5
4
0,5

1,5

- DuOi 70%: 0 dim
d)

Dã sr diing chirc nang k s cüa länh dao co quan trên phn mém mt
ci'ra (Kiêm tra mâu luOng xir 1 50 ho so mt ci'ra tai tài khOân can b
môt cCra).
Cótrên9O%hôsodâksO: 1 diem;
Tir 30% den duài 90%: TInh diem theo cong thirc
DtrOi3O%:Odjêm

4

V cp nht s 1iu mt cfra ti phn mm cchc.danang.gov.vn ti
don vl và dc don vj try'c thuc

a)

Dam báo 100% vic cp nhat kjp thai, day dü sO lieu mt cira cüa t1mg
tháng; danh sách trê hçn; 1 do tr hçn trên phãn mém tai UBND qun,
huyn

Ghi chá: Nêu cp nhat thiêu d& 1iu hoc không dy dü danh sãch tré
hn thI không dat diem phãn nay
b)
Dam báo 100% vic cap nhat kjp thai, dÀy dü so 1iu mt cira cUa trng

5

tháng; danh sach trê hçn; 1 do tr hçn trên phân mêm tai phixng, x
trvc thuc co triên khai báo cáo sO lieu cong tác CCHC trén phân mêm
Ghi chi: Nêu cp nhat thiêu d& lieu hoc không day dü danh sách trê
hn thI khOng dt diem phân nay
T 1 ho so' thiyc t thrçrc giãi quyt dung và só'm hçn (kim tra h
so' xac sut ti bui lam vic và qua theo dôi thtrô'ng xuyên ella S&
Ni vy)

2

7
a)
b)
6

100%hsci
Tir 90% dn duâi 100% h sy
Thc hin khão sat mile d hài lông cüa to chile, cong dan di vói
dch vu hành chInh cong cüa co quan, doii vj
a) Kêt qua dánh giá cüa to chirc, cong dan khi thc hin giao djch thu tVc
hành chmnh (Thông qua phân mêm dánh giá trirc tuyên).
T' 1 dam bão theo quy dnh cüa UBND thành phô ye Khung khão sat
mi'rc dO hài lông
Ghi chü: Nêu trên 10% thông tin philc ira không dam bào thI không dat
diem nOi dung tiêu chI na,y.
T' 1 không dam bão tOi thiu theo quy djnh cüa UBND thành phô
nhirng triênkhai khão sat dat tr 50% theo quy dlnh
Ghi chü: Nêu trén 10% thông tin phüc Ira không dam bâo thI không dat
dim nOi dung tiêu chI nay.
b) T' l dánh giá hài lông trong näm d& vâi dánh giá trVc tuyên (Ghi chü:
Nêu trên 10% thông tin phüc tra không dam bão thi không dat dim nOi
dung tiêu chI nay)
Dat tfr 90% trâ len
Dt ttr 70 dn dual 90%
Dat duài 70%
c) Dcm vjtr t chirc khâo sat dOc 1p mirc dO hài lông cüa t chrc, cá
nhân dOi vâi môt hoäc mOt so thu tuc hành chInh có sO hrçng ho sa
phát sinh nhiêu trong näm dê rà soát, dánh giá vic cung rng djch v1i
hành chInh cong. báo cáo kêt qua dánh giá ye UBND thành phô Va S&
NOivii.
Ghi chü: Vic tiên hành kháo sat dc 1p phãi có kê hoach ciii the rO
rang, có mu phiêu diêu tra khão sat, có dOi tuqng và hinh thi'rc triên
khai khão sat... theo các buàc tai Quyêt djnh ye Khung khão sat m&c
dO
hài lông trén dja bàn thành phô
•
d) Co dánh giá kêt qua khão sat và d xut giài pháp cãi thin vic cung
ung djch vt hành chInh cong cüa dcm vi trong thai gian tOi theo quy
djnh tai Quyét djnh sO 5697/QD-UBND ye cci chê si'r diing thông tin
thu thp tir kêt qua khão sat dé cài thin chat h.rqng djch vi hành chInh
cong (Bao gôm cá kêt qua cia các dcrn vi khdo sat dc 1p nhw. Vin
Nghién czu Phát triên Kinh té Xâ h5i, Trung tam Thông tin dich vy
cong thành pho nêu trong nám doii vj dztcyc 4a chQn triên khai /thao
sat d5c 4p néu Co trién khaz)
Ghi chi: Nêu dcrn vj cO van ban dOnh giá nhwng không day dz các n5i
dung, cac giái pháp theo quy djnh tgi Quyet djnh sO 569 7/QD- UBND
Vé co chê th dung thông tin thu thap tI' kêt qua kháo sátdê cal thin
chat hrcrng dich vy hành chInh cong thI không dçzt diem phán nay
7
iin hành cong khai trén website cüa do'n vj v kt qua tip nhn
và giãi quyêt h so' theo co' ch mt ella mt cfra lien thông
Ghi chz:
- Vic cOng khai dzrçic thu-c hin hang tháng, thai gian dang tái cOng
khai két qua phái dam báo sau tIt 03-05 ngày sau khi kêt thzc tháng.
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1

1
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1
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a)

b)

Néu tiên hành sau th&i gian nêu tren du-çrc tInh 01 tháng không thc
hin cong khai
- Dcrn vj cung cap dir&ng dan ching minh nç5i dung nêu trên, néu không
cung cap ditçic dit&ng dan chth'zg minh thI khong dgt diem ni dung nay
- C'cr quan có the thyc hin dàng tái thông báo djnh /cj) hang tháng hoc
trên website tçzo banner lien két dIn myc Thông Ice, tra czu tInh hlnhth
lj ho sa cia ccr quan và diràng link lien kêt thang den dctn vj trên Cong
djch vy cong thành phô (vI dy khi vào website cáa UBND quan A; barn
vào banner sê lien kêt den tháng vic giái quyét hO sc' cia don vj quan
A, khong lien két den trang dichvucong. danang.gov. vn)
Dm bâo cong khai 6 tháng dâu nAm trên website cUa dan vj ye kêt qua
tiêpnhn và giãi quyêt ho sa theo ca chê mt ci'ra mt cCra lien thông
(thiêu 01 tháng thi dt ni:ra so dim; thiu 02 tháng không d?t diem nOi
dung tiêu chI nay)
Dam bão cong khai 6 tháng cu6i nAni trén website cña dan vj ye két
qua tiêp nhn và giái quyêt h sa theo Ca ché mt cra mt ci'ra lien
thông (thiêu 01 tháng thI dt rn'ra so diem; thiêu 02 tháng không dt

0,5

0,5

dim nOi dung tiêu chI nay)
IV
1

CAl CACH TO CHUC BQ MAY HANH CHINH
Trin khai thrc hin trên thic t dam bão t 1 tinh giãn biên ch
theo Quy& djnh phê duyt cüa UBND thãnh ph

7
0,5

2

Ban hành Quyt djnh phãn cp quail l2 ngành, Iinh vlyc cho các cr
quan, don vj, dja phu'crng

1

a)

Tham gia dé xuât the ni dung lien quan den vic th%rc hin phân cap

0,5

hoc cac v.n ban diêu chinh ni dung phãn cap cUa ngânh, lTnh vrc
phü hçip vOi thirc tê và quy djnh cüa pháp 1ut
b)

Quyet dnh dixçic phê duyt và &ric trin khai thirc hin trên thirc tê

3

Thrc hin kim tra, dánh giá djnh k5 di vói các nhim vu dã phân
cp,üyquyn

a)

Thi.rc hen kiêrn tra, dánh giá djnh k' di vâi các nhim vi quail i
nuOc da phán câ, üy quyên

b)

Co xCr l hoc kiên nghj xCr l hn ch& bt cp

c)

Kt qua thrc hin xCr l hoc kin nghj Xi's 1 han ch, bt cp
Dã thc hin xong the xCr 1 hoäc kin nglii xCr 1 h?n ch& bat cp

-

0,5

nhà

2
0,5
0,5
1
1

-

Dã thc hin nlurng cinra giãi quyt xong xü l hoc kin nghj xü 1 han
chê, bat cp

-

Chua thi1rc hién các xr l hoäc kin nghi xt'r 1 han ch, bAt cp

0

4

Thiyc hin dung 100% quy djnh v co' cAn s hrcrng Iãnh do UBND
qun, huyn; länh dio ti các phông chuyên mon thuc UBND

1

0,5

qun, huyn và lãnh to UBND phirong thuc qun (lay j kiên
cra Phdng XDCQ và cOng tác thanh niên.)
5

Dam bão dy dii các ni dung sAp xp to chirc b may theo Nghj
djnh s 108/20201ND-CP vã Nghj djnh 34/2021/ND-CP (lay j5 kiên

1

cra Phông XDCQ và cOng tác thanh nien,)
6

Báo cáo tInh hInh sfr dijng biên ch trirc tuyn

1,5

9
a)
b)
c)
v
1
a)
b)

2

a)
b)
c)
d)

d)
3

a)
-

b)

-

Báo cáo dung h?n Va dy dü cac ni dung
Tr tr 01 dn diiâi 05 ngáy lam vic
Qua os ngày lam vic
CAICACIICHEDQCONGVU
T chñ'c thi tuyn chfrc danh lãnh dao (Qua theo döi cia PhOng
PhôngXc2y digig chInh quyên và thanh niên S&Ni vy)
Ban hành kê hoach thi tuyn
Triên khai và Co k& qua b nhim
Ghi chü: Nêu dana triên khai viêc thi tuyên chua hoàn thành thI châm
0,25 diem (thai diem tInh dn ngày 31/12 hàn näm)
Dam bão quãn 1, sfr ding biên ch và so hrçrng ngirôi lam vic
dtrçc giao thing quy djnh (Qua theo däi cla Phông Phông Xáy dtng
chInh quyên và thanh niên So' Ni vy)
Xây drng k hooch biên ch, s hang ngithi lam vic hang näm dam
bâo thai gian, ni dung quy djnh
Th%rc hin day dü dUng quy djnh v phân cAp quán 1 cOng chrc, viên
chUc, hgp dông lao dng
Thrc hin chuyên dOi vj trI cong tác cUa cong chcrc, viên chrc, nguii
lao dng tai dan vj và các dan vj trirc thuOc
Co xây dirn Kê hoch chuyên dôi vj trI cong tác
Dam bâo triên khai 100% theo dUng K hoch dä ban hành
Thirc hin tuyn ding viên chfrc các dan vj trirc thuc (doi vài nhItng
dan vj con chi tiêu)
Ghi chtj: Khôn tInh dôi vOi tuyen diing giáo viên hang näm
Co xay dim)ê hoach tuyn diing viên chirc
Thirc hin tuyn dung theo K hoch
Thirc hin tuyn ding cOn chuc lam vic tai UBND phu&ng xä
Co xay dimg kê hoach tuyên dtng cong chrc
Thirc hin tuyn diing theo Kê hoach
Triên khai cong tác dánh giá kt qua lam vic theo qu' dnh cüa
thành phô (Qua theo döi cia PhOng Xáy drng chlnh quyên và thanh
niên và PhOng COng ch&c, viên chic SO' Ni vy)
Triên khai dánh giá kêt qua lam vic trên phân mm (tInh theo so dqt
dánh hang giá tháng/qu> triên khai)
Trin khai dAy dU và theo dung thai gian quy djnh
Co 01 thánqu không hoàn thành theo thai gian quy djnh (so nguai
dánh giá chiia day dU hoc chixa tOng kêt dánh giá, xêp loai)
Co nhieu han 01 tháng/qu không hoàn thãnh theo thai gian quy djnh
(so nguai dánh giá chua day dU hoc chtra tng két dánh giá, xêp loi)
Hoc: KhOng trin khai tr 01 tháng/qu trâ lêñ
Thirc hin danh gia, xêp Ioi chAt hrqng cOng chic cu6i näm dira trên
dánh giá két qua lam vic hang thángIqu thrqc xuât tir phân mêm t?i
danvi.
Dánli giá, xp loai chAt hrçmg cui näm dAy dU và theo thai gian quy
dnh.
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I

b)

Ghi chü: Phái dam báo trin khai dánh giá hing tháng/qu dy dü vâ
theo dung thai gian qu' djnh
Dánh giá, xep 1oi chat hrcmg cu6i näm day dü và theo th&i gian quy
dnh. Tuy nhien, trong narn có 01 thánqu khOng hoàn thành dánh giá
theo thai gian quy djnh (so ngr&i dánh giá chira day dü hoc chua tong
két dánh giá, xep 1oi
Danh giá, xp lo?i chat luqng cu6i näm dy dü và theo thii gian quy
djnh. Tuy nhiên, trong näm CO nhiêu hcm 01 thánqu khOng hoàn
thành dánh iá theo thi gian quy djnh (so nguài dánh giá chua day dü
hoc chua tong kêt dánh giá, xép loai)
- Hoc: Dánh giá, xep loai chat hrqng cuOi näm day di và theo thai
gian quy dnh. Tuy nhien, trong näm khOng triên khai dánh giá tir 01
thánqu tth len
- Hoc: TOng kêt dánh giá, xep loai chit lircing cuôi näm chxa day dü
hoc chm tr
Thrc hin cp nht kjp thôi và day dü thông tin v cong chile các
phông, ban, don vj trtrc thuc trên phãn mém quail l? can b, cong
chfrc, viên chilc (k cã các phirô'ng, xã trrc thuc) (Qua theo döi cia
Phông Xay dwn? chInh quyên và thanh niên thu5c So N3i vi, thô'i diem
dánh giá tInh den 3 1/12 hang näm)
100% ho s dixçic cp nht kjp thai theo quy djnh ('Nêu có các lôi
nghiêm trQng gôm: Nhp trüng ho sa; cOng chzc dã nghi vic, ye hwu,
tuyên dyng them nhán st m6i nhung vOn chwa thtc hin nghip vy dien
tz tirung zng thI chi ditçrc tOi da tha sO diem,)
Ghi chi: tnìt trzthng hcip nhüng ho so' khong the cp nh2t do nguyen
nhán khách quan
Tfr 90 den diiài 100% hO sci &rçic cp nht kjp th?ii theo quy dnh

5

Thác dy phong trào lao dng sang to trong co quail, don vj

a)

Co Quy ch v hoat dng sang kin và quy dnh mrc khen thithng dôi
vâi sang kiên
Triên khai khen thir&ng riêng di vth sang kin trên thc t (khOng tInh
khen thzthng dôi vO'i nhìtng tru'?/ng hcrp các sang k/en là cc' sO' dê xét
các hlnh thic thi thi dua khen thzthng nhzc chiên si' thi dua cc' sO)
Thrc hin thIng Va dy dii quy trInh v vic b nhim, b nhim Ii
cong chilc, viên chüc Iãnh do quãn If', tip nhn, diu dng luân
chuyn can b, cOng chfrc, viên chilc trong co quan hành chInh,
don vj sijnghip cong Ip (thông qua theo döi cüa Phông XOy dmg
chInh quyên và thanh nien và thông qua két qua kiêm tra cia Thanh tra
S&Nç3i vy)
Thirc hin Chi thi s 29-CTTFU ngày 11/9/2013 ciia Ban Thirô'ng vu
Thành iiy và Chi thj s 14/T-iIBNID ngày 18/11/2016 ciia Chii tjch
UBND thành ph ('thông qua theo döi dánh giO cza Thanh tra SO' N5i v&
,
Xay drng kê hoch triên khai thrc hin
CO xây dung ké hoach trin khai dy dii các nOi dung theo yêu câu; CO
giãi pháp ci th& rO rang, cO the luqng hOa duc kêt qua dâu ra
Dang Ic)" thirc hién Chi thj 29 và các Chi thj khác theo quy djnh

4

a)

b)
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a)
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b)
-

Báo cáo tInh hlnh thirc hin
Báo cáo djnh k' 6 tháng và cu6i näm dung th&i han (mi báo cáo thiêu
hoc trê han tth nira so dirn)
Ghi chü: Nêu báo cáo tr hçn sau 01 tuAn thI không có diem
Báo cáo djnh kS' 6 thang va cui näm dam bão các ni dung theo êu câu
(môi báo cáo không dam bào ni dung theo yeu cau trr ni'ra so diem)
Ghi chü: Nêu báo cáo tr hçn sau 01 tun thI không có diem
c) Ti 1 kêt qua hoàn thành k hoach:
Dt tfr 90% trâ len
Tr80%dnduâi90%
DuOi 80%
8 CO giãi pháp trong vic thong kê, nâng cao chat lurçrng cuc hQp
trongnãm
a) Co thông kê day dü theo hi.râng dn cüa S NOi vi
b) Co thông kê và có giái pháp trin thai h9p trirc tuyen tai dan v (có to
chire It nhât 4 cuc h9p trrc tuyn do dan vj chU tn hoc t cht'rc 01
cuc hp do dan vj chü tn quy mO trên 50 ngll&i vâ It nhât 04 dim
cau).
Ghi chü: Chüng minh thông qua vic ban hânh giáy môi cüa dan vL
hInhãnh...
VI CAl CACH TAI CH!NH CONG
1 Kh qua thiyc hin tit kim chi phi hành chInh d tang them thu
nhp theo NI) 130/ND-CP
•a) Mirc thu nhp tang them binh quân hang tháng cüa dan vj tfr nguôn tiét
kim chi hành chInh
Trên 80% các phông ban chuyên mon thuc UBND qun huyn dat
mrc tang thu nhp trén 01 lan mrc hrang ca s: 01 diem
Tir 10% den duâi 80%: (Ti' l % các phOng ban chuyên mon thuc
UBND q4n huyn dat mtc tang thu nhp trên 01 lan mirc hang ca
si) x so diêm/100
Dual 10%: 0 dim
b) Kt qua thrc hin tit kim tir ngun tit kim chi hành chInh thu nhp
näm dánh giá tang han so vOi näm tnràc
2 Thiyc hin vic phãn phi thu nhp tang them dkra trên kt qua
phãn 1oi cong chñ'c theo dánh giá kt qua Lam vic hang tháng
a) Ban hành quy djnh, quy ch phân phi thu . nhp tang them dira trên kêt
qua phân 1oi cong chic theo dãnh giá k& qua lam vic hang tháng
hoc qu' trén phân mém
Ghi chz Nêu quy djnh quy chê phân phôi thu nhp tang them thông
can cu trên ket qua dánh giá lam vic hang tháng hoc qu tren phân
mêm thi thông có diem
b) To chrc trin thai thirc hiên tren thuc t
Phân phôi thu nhp tang them dip trên dánh giá kt qua lam vic hang
tháng hoc qu trên phân mêm
Ghichü:
-. Phãi dam bâo day dü vic dánh giá hang tháng hoc qu trén phán mêm.

1
0,5
0,5
1
1
0,5
0
1,5
0,5
1

9
1,5
1

0,5
2
0,5

1,5
1,5

12

+

+

3
a)

b)
4

5

a)
b)

- Kim tra xac suit 06 phàng ban thuc UBND qun huyn (së do doàn
kiêm tra lira chon xác suât), tai thii diem kiêm tra, dan vj nào không
cung cap duqc quy ché cüa phông ban thI xem nhis dánh giá là 01 dan
vj không thrc hin phân phôi thu nhp thng them dira trên kêt qua dánh
giá phân mêm
1,5
Dôi vOi dan vj có ban hânh quy ch chung cüa UBND qun, huyn ye
vic dánh giá kêt qua lam vic hang thang hoc qu trên phan mém:
+ 100% các phông ban thrqc kim tra xác suât có ban hânh quy chê thu
nhp tang them dira trên dánh giá kt qua lam vic hang thang hoc
qu trên phân mêm và trin khai trên thc tê: 1,5 diem
+ Tr 80% trâ len các phông ban duqc kiêm tra xác suât có ban hãnh
quy chê thu nhp tang them dira trên dánh giá kêt qua lam vic hang
tháng hoc qu trén phán mêm và triên khai trên thirctê: 0,75 dim
Ghi chi Dôi v&i nhfrng phông ban kiêm tra xác suát không ban hành
quy cM thu nhap tang them dra tren dánh giá két qua trên phdn mêm
thl dwqc tInh nhu- 01 don vj khóng triên khai thtc hin
- - -Dan vj không Co quy ch chung v vic dánh giá kêt qua lam vic hang
tháng hoc qu trên phân mêm cüa UBND qun, huyn:
+ 100% các phOng ban &rçTc kim tra xác suât có ban hành quy chê thu
nhp tang them dira trên dánh giá kêt qua lam vic hang tháng hoc
qu trén phân mêm và trin khai trén thc tê: 01 diem
+ Tr 80% trâ len các phOng ban duçic kiêm tra xác suât có ban hành
quy ché thu nhp tang them dira trên dánh giá kêt qua lam vic hang
tháng hoc qu trén phân rnêm và triên khai trên thirctê: 0, 5 diem
Ghi chz: Dói vó'i nhfrng phông ban kiêm tra xác suát không ban hành
quy chê thu nhap tang them d4-a trên dánh giá kêt qua trên phân mêm
Mi dzrcrc tInh nhw 01 don vj không triên khai th?c hin
Phân ph6i thu nhp tang them không dira trên dánh giá kêt qua 1am
0,25
.vic hang tháng hoc qu trên phân mêm
Cong tác lap thy toán (qua theo döi cza S& Tat chIn/i,)
2
Không b sung kinli phi trong näm tnr các truing hçTp phãi bô sung de
thuc hin nhiêm v1 do ca quan cO thm quyen giao, thirc hin các
chinh sách chung phát sinh trong näm
Th?yi gian gl'ri dir toãn cho ca quan tài chInh cüng cap dam bào quy
djnh
Tlnh hInh chp hành dr toán (Dam bào dung th&i gian, biu mâu,
chat hrçxng theo quy djnh ye vic 1p va np báo cáo quyet toán näm)
(qua theo döi cza Sr Tat chIn/i,)
Ghi chz: Nêu không dam báo 01 trong các tiêu chI thI không dçt diem
phdn nay.
TInh hInh thirc hin co ch tçr chü, tiy chju trách nhiêm tii các don
1,5
vj sr nghip cong 1p (Mi vOi nhOm don vj siy nghip cong 1p
thutic UBND cap huyn) (theo kiên dánh giá cüa Sd' Tài chInh,)
Co báo cáo tInh hInh thuc hin ch dO tr chü, tr chiu trách nhim ye s1r
0,5
diing biên chê va kinh phi quãn 1 hành chInh dung hn theo quy dinh
ye mUc dO tij chü tài chInh cüa dan yi:
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6
a)
b)
c)
d)
VII

a)

b)

Co 100% dan v sir nghip cong Ip trrc thuOc tr dam bão chi thumg
xuyen hoc trong nAm Co dcm vj sir nghip cong 1p duqc giao tr chü
tir nhóm CO mirc dO tir chü thâp len nhOm cO mirc dO tij chü cao han
(khong tInh các tmông hcip giao li)
Co mirc thu nhp tang them bInh quãri hang tháng tr nguôn chênh 1ch
thu chi cüa cc dan vj sir nghip cong 1p tnrc thuOc IJBND cap huyn
iOn han 0,8 lan mrc lirang co sO
Vê sfr ding kinh phi phic vi cho cong tác cãi cách hành chinh (thông
qua các biên lai, chfrn, tfr chi k toán)
Dat mirc tr 100 triu dong trO len trong nm
Dat mirc tir 80 den duOi 100 triu dng trO len trong nAm
Dit mirc tCr 50 dn duOi 80 triu dng tth len trong näm
DuOi 50 triu dông
xAY DuNG VA PHAT TRIEN CHINH QUYEN DIN TU',
CHINHQUYENSO
V vic sfr diing chfi k s, chfrng thu s d ban hành van ban din
tfr tai do'n vj và các don vj trurc thuôc
Tti don v dirçrc tin hãnh kiêm tra
V vic sfr dung chfr k s cüa lãnh do UBND qun, huyn
Ghi chü:
- ChU k so lanh dao không bâo dam dUng theo quy djnh hin hành thI
thrçxc xem nhu không thc hin k so
- Khi tiên hành thm djnh së loai tth các v.n bàn mt
- 100% van bàn din tir do co quan phát hânh cO day dü ch k so cUa
lânh dao UBND qun: 01 diem
- Tü 50% den duOi 100%: Cách tInh: T lé % x so diêmll00
- DurOi 50%: 0 dim
Ghichü:
Nêu dan yj không nhp day dU van bàn di trên phân mêm thI t 1 tInh
diem së chia trên tong so van bàn cli trên thurc tê dan vj ban hank
Vê vic sfr.ding chüng thur s cüa UBND qun, huyn dê ban hành
van ban din tü
GhichU:
- Chfrng thu so không bão dam dUng theo quy djnh hin hành thI duqc
xem nhu không thirc hin.
- Khj tiên hành thâm dinh së loai trr các van bàn mt
- 100% van bàn din tur do co quan phát hành cO dày dU churng thu so
cUa UBND qun, huyn: 01 diem
- Tir 50% den dtrOi 100%: Cách tInh: T 1
x so dim/100
-DuOi5O%:0diêm
Ghi chU:
Nêu dan vj không nhp day dU van bàn di trên phân mêm thI t 1 tinh
diem sê chia trên tng so van bàn di trên thurc tê dan vj ban hành.
Tai các phông chuyên mon thuc UBND qun, huyn (Co s ban
hànhvànbãnrieng)
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0,5

1
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0,5
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0
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a)

b)
c)

d)

d)

V vic sir dicing chü k s cüa länh d?o phong ban ch'uyên mon thuOc
UBND qun, huyn
Ghi chü:
- Chfi k9 so lânh do không bâo dam dUng theo quy djnh hin hành thI
duçxc xem nhu khOng thirc hin k s
- Khi tiên hành thâm djnh së loai trfr các van bàn mt
- 100% van bàn din ti:rphát hành có day dU ch k so: oi diem
- Tir 50% den dixâi 100%: Cách tInh: T' 1 % x so diêmll00
- Dixài 50%: 0 diem
GhichU:
Nêu dcm vj không nhp day dU van bàn di trén phãn mêm thI t 1 tInh
diem s chia trên tong so van bàn di trén thirc té dan vl ban hành.
V vic sü' ding chfrng thu s cila phông ban chuyên mon thuc
VEND qun, huyn
Ghichü:
- Chüng thu so không bào dam dUng theo quy dnh hin hành thI ducc
xem nhu không thirc hin.
- Khi tiên hành thâm dinh sê loai trfr các van bàn mt
- 100% van bàn din tCr phát hành có day dU chUng thu so: 01 diem
- Ttr 50% dn duâi 100%: Cách tInh: T' lê % x s diêmll00
- Dixài 50%: 0 diem
Ghi chU:
Nêu dan vj không nl4p dày diX van bàn di trén phân mém thI t 1 tInh
diem s chia trén tOng so van bàn di trén thiic tê dan v ban hành.
U'ng diing Phn mm Quãn 1 van bàn Va diu hành tai dan vi và
các don vj trirc thuc
T' 1 van bàn den duçic Ban Lành do cUa ca quan hoc Chãnh Van
phông, Thnh dao phOng chuyen mon tri1c tiêp bUt phe và có kiên khi
chuyên xU 1 trên PM QLVBDH/Tong so vAn bàn den.
100% van bàn den (trcr vAn bàn mat) ducic km trên Phân mêm Quãn 1
vAn bàn và diêu hành
100% vAn bàn di (tth vAn bàn mat) dircic luu trén Phâ.n mém Quàn 1
vAn bàn và diêu hành
Ghi chU:
Néu dan vj không nhp day dU vAn bàn di trên ph.n mêm thI không dat
100% theo quy djnh cUa tiéu chI
Trên 90% vAn bàn di có k& n6i vâi vAn bàn dn hoc cong vic tao
mOi trên H thông QLVBDHITong so vAn bàn di
Ghi chU:
Nêu dan vj không nhp dày dU van bàn di trên phân mém thI t 1 tInh
trén tong so vAn bàn di trén th?c tê dan vj ban hành.
GUi 100% vAn bàn di cho các ca quan, dan vj dA sU diing phân mêm
bang hlnh thUc lien thông
- Dat 100%: 1 diem.
- CO tr 01-05 vAn bàn khôrig dat: 0,5 dim.
- Co tren 05 vAn bãn khOng dat: 0 dim.

3,5
0,5

0,5
0,5

0,5
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3
4

e)

T' 1 van bàn dn thrçyc nhn lien thông dUng thi han trên phân
mêm/Tong so van bàn dxqc gii den lien thông
Co It nhât 80% van bàn dixçic nhân trong vông 04 gRi lam vic, tong
cong có 100% van bàn thrçic nhn trong vông 08 gi? lam vic
Co tr 70% den duâi 80% van bàn dime nhn trong vông 04 gi& lam vic,
tong cong có tCr 95% vAn bàn dixçic nhn trong vOng 08 gRi lam vic
DuOi 70% vAn bàn duçic nhn trong vông 04 giY lam vic, tong cong
duOi 90% vAn bàn thrçic nhn trong vông 08 gi? lam vic
3
Thiyc hin cung cp các djch vi cong trirc tuyn
a) V ti 1 h so tip nhn thông qua môi truông trirc tuyn trén thng M
so tiêp thAn thirc tê dôi vài cAc thU tue hành chInh duçic xây dirng djch
vi cOng trirc tuyên mirc 3, 4 cO phãt sinh h so.
- TIr 80% tth len: 1,5 diem
-Tir05%dnduâi 80%
Cch tInh dim:
(Tong % t 1 ho so tip nhn thông qua mOi trir?Yng tr1c tuyên x so
diêm)I80.
- Duài 05%: 0 dim
b) S hrqng DVGQ'ITHCTT cUa dcm vj di.rçic cung cAp a nnirc do 3, 4 tren
tong so thU ttie hành chinh throc ban hành cO phAt sinh ho so trong nm
Ghi chá: Doi vói cac thU tic hành ehInh xay thing djch vii cong tzvc
tuyên, tuy nhien không phát sinh h so trong nAm (ca trrc tiêp) thI
khOng tInh vào tong TTHC duçic xay dirng trirc tuyên cUa don v
- Tr 50% tth len: 1 diem
- Tr 05% dn duOi 50%
Cách tInh dim: (Tng % thU tiic hành chInh cung cAp trijc tuyn mUc
d 3,4 cO phát sinh ho so tr%rc tuyn trong nAm x so diém)I50
- Duâi 05%: 0 diem
c) Ban hành rUt ngAn 10-50% và trin khai trên ph.n mêm thai gian xlr l
ho so trrc tuyén so vOi xir 1 hO so trirc tiêp
Ban hãnh vA. áp diing rUt ngAn 10-50% thai gian xCr l h so trirc tuyên
so vOi
1>" ho so trirc tiêp
Triên khai cAu hInh và tip nhân trên h
th6ng
http ://egov.danang.gov.vn
d) CO ap diing thanh toán không dUng tin mt phi, l phi djch vii cOng
(theo so 1iu cUa sa Thông, tin và Truyn thông)
d) CO áp diing ,hóa don, phieu thu din tCr trong thu phi, lé phi djch vi
con (theo so 1iu cUa Si Thông tin và Truyen thông)
4
Trien khai tIch hçrp, giAm sat camera tai B phân tip nhn Va trã
kt quA cUa UBND phu?rng, xA
GhichU:
Don vj UBND qun cO tr 07 phu6ng tra xung: D bão 100% dt 01
diem, duri 100% không châm dim
Don vj UBND qun, huyn cO tir 07 phtr&ng trâ len: DAm bAo dt tôi
thiêu 07 phu&ng và dam bào t lê 70% chAm 01 diem, duói theo quy
djhh không châm diem.
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T I s h so' duçrc tip nhn thông qua djch vu biru chInh cong
Ich trên tng s so' tip nhn (trz các ho so' dot vói TI'HC theo danh
myc du'crc UBND thành phó phê duyêt ye vic không thrc hin trá
thông qua djch vy bu-u chInh cOng Ich,) (Thông qua so lieu cung cap
cia Biru din thành phO)
Ghi chz: Không tInh dOt vol ho so' các thz tuc chzrng minh nhán dan và
h5 kháu cza cong an.
- Trén 50% so ho sq dixçc trã thông qua dlch vi bru chInh cong Ich:
0,5 diem
- Tfr 03% dn duài 50% s h sa dir ic trà thông qua djch vi buu chinh
cong Ich
Cách tInh diem: (Tong % so ho s dirçic trá thông qua djch vi biru
chInh cong Ich x so diêm)/50
- Duài 03%: 0 diem
6
T I s ho so' dirçrc trã kt qua thông ua djch vi biru chInh cong
- Ich trén tong s so' tip nhn (trt'c các ho so' dot vOl 77'HC theo danh
myc du(ic UBND thành phô phê duyt ye vic không thtc hin trá
thông qua djch vy bu-u chInh cOng Ich) (Thông qua so lieu cung cap
cza Bu-u din thành phô)
Ghi c/ui: Không tmnh dôi vOl ho các thz tyc chzng minh nhán dan và
h5 khdu cza cOng an.
- Trén 50% so ho s duqc trâ thông qua djch vi bi.ru ehInh cong Ich:
0,5 dim
- Tfr 03% den duâi 50% s ho s dirge trã thông qua djch vi biru ehInh
cong Ich
Cách tInh diem: (Tng % so ho s dirge trá thông qua djch vi bi.ru
chInh cong Ich x sO dim)I50
- Duài 03%: 0 dim
7
V vic xây dirng hoc tin hành Hang cp các phân mm chuyên
nganh hic vu cho cong tác quãn 1y' trong nãm dánh giá.
Cung cap ho s phân mêm gôm 04 yêu to: Hqp dông, dja chi web, tài
khoãn dàng nhp, hInh ãnh chiip man hinh phân mêm. Nu không cung
cap dày dU thi không có diem
8
T5 1 cong chfrc tham gia Ip h6 so' cong vic din tfr
100% eá nhân tham miru giài quyt cong vic 1p ho sa din tü trên
Phân mém Quàn 1 van bàn và diêu hành: 1 diem
Tr 80% dn duâi 100% tInh theo cong thrc: (Tng t' 1 % x so
diêm)/1 00.
Di.rài 80%: 0 dMm
9
T5 1 1p h so cong vic din tfr
80% ho
hInh thành ci'ia c quan dirçic tao 1p dirài dang ho sa din
t1r theo dung quy dinh (tth ho sa mt hoe nhiing tnthng hçip pháp 1ut
cO quy djnh khác hoc do chira có trang thiêt bj phü hgp dé quét (scan)
khO giây cókIch thiràc lthi hon A4): 1 diem
Tr 50% den thrài 80% tInh theo cong thi:rc: (Tng t' le % x so
diêm)/80.
Di.râi50%: 0 dim

0,5

0,5
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HIU QUA TAC DQNG CUA CONG TAC CAl CACH HANH
CHINH (thông qua kt qua diu tra khão sat)
Kêt qua dieu tra khão sat cüa Trung tam thông tin djch vi cong
A
A
•
A
thanh pho (khao sat dçc 1ip theo yeu cau
cua thanh
pho)
Ghi chü:
Phrnmg thCrc tInh dim: T l hài lông x so diem /100
Chi so hài lông v tip cn djch vi
F

a)

A

A

8
3

A

Chi s6 hal lông v t chic giãi quyt TTHC và k& qua giái quyt
TTHC
c) Chi so hài lông v cong chc giãi quy& 1THC
d) Chi so hài lông ye vic tip nhn, xcr l phàn anh, kiên nghj lien quan
den 1ThC
2 Tác dng cüa cãi each dn chat hrçng VBQPPL do don vj ban hành
(thông qua kt qua diêu tra khão sat, di tirqng khão sat gm HDND,
UBMTTQ VN thành ph, S& ban ngành, UBND phurng, xa trirc
thuc dánh giá di vôi UBND qun huyn)
Ghi chü:
Phixang thirc tInh diem: T' l hài lông (tInh theo quy djnh ti Quy trInh
dánh giá xep h?n) x so dim /100
a) TInh dông b, thông nht cüa h thng VBQPPL thuOc phm vi quãn I
nhà nuàc cüa các co quan, dan vj
b) TInh hcrp I cüa các VBQPPL thuôc phm vi quãn l nhà nuc cüa các
ca quan, dan vj
c) TInh khá thi cüa các VBQPPL thuc phm vi quãn l nhà nixâc cüa các
ca quan, dan vl
d) Tinh kp thii trong vic phát hiên và xi l các bAt
virâng mac trong
to chirc thc hin VBQPPL thuc pham vi quãn 1 nlia nu•àc cüa CC CG
quan, dan vj
3
The dng cüa cãi each dn t chfrc b may hành chInh (thông qua
ket qua dieu tra kbao sat, doi tlr9'ng khao sat gom I1DND,
UBMTTQ VN thành phO, S& ban nganh, UBND phu*ng, xã tric
thuc daub già di vói UBND qun huyn)
Ghi chü:
Phirang thirc tInh diem; T l hâi lông (tInh theo quy djnh t?i Quy trInh

0,5

b)

cap,

a)
b)
4

dánh giá xep hang) x so dim /100
TInh hçip l trong vic sAp xp, kiên toàn t chrc b may cüa các ca
quan, dan vj theo quy djnh cCa ChInh phü
TInh hcTp 1 trong vic phân cAp thirc hin nhim vi quãn l nba nixâc
giUa chirc nàng nhim vi cüa ca quan, dan vj vã UBND qun, huyn
Tác dng cüa cal each dn hin di hóa hành chInh (thông qua kt
qua diêu tra klião sat, dM tung khão sat gm HDND, UBMTTQ VN
thãnh phô, S& ban ngành, U]3ND phu?rng, xa tric thuc dánh giá di
vói UBND qun huyn)
Ghi chü:
Phuang thfrc tInh diem: T' 1 hài lông (tInh theo quy djnh ti Quy trinh
dánh giá xep hang) x so dMm /100

0,5
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a)
b)
ix

1
a)

b)

c)

d)

d)
e)
2
a)

TInh kjp th?LYi và mrc dO dy dü cUa các thông tin chuyên ngành ducic
cung cap trên Cong/Trang thông tin din tCr cüa dan vj
MCrc dO thun tin trong vic truy cap, khai thác thông tin trén
Cong/Trang thông tin din tir cUa don vj
DIEM TIJITONG VA DIEM TR
Dim thu*ng
CO t chc các hoat dng di thoi, trá 1&i vix&ng mc cho to chirc,
cong dan, doanh nghip thirc hin thu tijc hành chInh thuOc thâm uyên
giãi quyêt cüa don vj và xr 1 cac kin nghj duçic nêu tra tai buoi dôi
thoi.
Ghichz:
- Tiêu chI nay ch&ng minh thông qua các tài lieu: Giay mô'i dôi thoQi,
hInh ánh tai buôi dôi thozi, giái dáp các wóng móc cza to chzc, cOng
dan khi thtc hin thz tyc hành chInh do don vj cung cap...
- Không tInh dOi vOl cOng tác tiêp dan djnh k5.' cz.a lãnh dzo dcrn vj theo
quy djnh, khong tInh các lap tp hudn dào tgo bOidu5ng náng cao Ic9
nãng nghip vy cho d3i ngü can b cOng chz-c viên chtc, ngu'Ol lao
d5ngczadcrnvj
*
Trong näm Co duy tn thrc hin hiu qua trên th%rc tê Dê an thI diem
chuyên giao mOt sO nhiGm vi, djch vii hành chinh cong trên dja bàn
thành phô cho Bru din (thông qua theo dOi dánh giá cUa PhOng T
chfrc biên chê và Cái each hành chInh, So NOi vi).
CO sang kin thrccHOi dng xét sang kin thành phô cong nhn có tác
dung, ãnh huOng dOi vOi thành phô
Ghi cha: Ci m5t sang kién cong 01 dkm, tOi da không qua 2 diêm, sang
kiên dztcrc H5i dông cap thành phô xét duyt (do S& Khoa hQc và Cong
nghê to ch&c,) và du-cic cOng nh4n tgi Quyêt djnh cza UBND thành phô
Thic hin thI dim các nOi dung cài each hành chinh
Ghichz:
D cO cor sO châm dim, các don vj phâi có báo cáo giri SO NOi vii dé
theo dOi va dánh giá các nOi dung thI diem djnh k' (nêu không tien
hành báo cáo, dánh giá kêt qua thuc hiên thI diem, hInh ãnh minh hça
chfrng minh thI không ehâm diem nOi dung thI diem).
Môi nOi dung tr nguyen dàng k thI diem, duçxc ca quan có thm
quyên chap thun hoc &rçic co quan cO thm quyên ch9n là don vj thI
diem và triên khai cO hiu qua trong thiic té thI dirçic cong 1 diem, tôi
dakhOngquá2diêm
Duqc UBND thành ph6 biu ducing ten don vj trong van ban v viêc
thirc hin cong vic do UBND thành ph6 giao
CO trin khai phn mm d kim soãt cong vic t?i UBND qun, huyn
Co xâydirng phãn mêm
Cong vic duqc theo dOi, cp that thuOng xuyên và sCr ding cho cong
tác diêu hành ti dja phuang
Dimtrfr
Không trin khai hoc trin khai không dung thi gian v vic chuyn
báo cáo thâm djnh kêt qua cãi each hânh chInh; vic 1y kiên diêu tra
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x hi hQc phiic vi dánh giá xp hing CCHC cüa thành phô (theo quy
djnh ye quy trinh dánh giá xp hang cüa UBND thành phô và van bàn
triên khai cUa S& Nôi vu)
b) Không thirc hin vic xin 1i cong dan hoc không có van bàn giãi
thIch ci the doi vOi cac truông hcxp h so tr hen hoc trá 1aj (7ce Ca
tnthng hQp thâm quyên quyêt dlnh cza UBND thành phô)
c) Co cong chfrc hoc viên chirc bj xi'r 1 k' 1ut (tInh theo thai diem ban
hành Quyêt djnh k' 1ut)
d) Không trung thirc trong vic dInh kern các tài 1iu giãi trinh dánh giá
xêp hang cài each hành chInh hang nàm; không trung thirc trong vic
báo cáo ho so giái quy& tr hçn thông qua báo cáo mOt cüa hang thang
tai website http ://cchc.danang.gov.vn
d) Không hoàn thành cOng vic cüa UBND thành pM giao (Theo dOi,
dánli giá cüa Van phông UBND thành ph6)
Hoàn thành duâi 90% cong vic cüa UBND thành ph6 giao
+
Hoàn thành tir 80% dn dirâi 90%
+ Hoàn thành tr 70% dn dixài 80%
+
Hoàn thành tr 60% d&n thrâi 70%
Bi UBND thành phé phê bInh rO ten don vj trong van bàn v vic thirc
hin cOng vic do UBND thành
giao
e) KhOng báo cáo bang van bàn két qua thirc hin Kê hoach dào tao bôi
dixöig trong nAm theo quy djnh va theo d nghj cüa S Ni vi
g) Thirc hin không tOt cac ni dung v quàn l d báo dài, các phuong
tin thông tin truyên thông phán ánh dung sir that; b lành dao thành
phô phán ánh, phê bInh hoc Co don vj trrc thuOc thire hin Cong tác
CCHC yeu, bj du lun, báo dài phucing tin thông tin truyên thông
phàn ánh dung sr that, bj lãnh do thành phô phàn ánh, phê bInh
h) Dê xáy ra tInh trng M so htràng dn np, rOt nhiu lan (do lôi chO
quan cOa coquan thirc hin)
Ghi chU: HO so tiêp nhn tInh ca dM vài các don vl trrc thuc, nêu
khOng chfrng minh dixçic thI ho so dtrnng nhiên dugc xem là lôi chO
quan eOa co 9uan tiêp nhn
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