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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
TNH BA R!A-VUNG  TAU Dc 1p -Tip do - Hnh pluic 

S: /QD-UBND Ba Rja - Vüng Tàu, ngày Octhang  9  nàm 2019 

QUYET D!NH 
V/v Ban hành B chi s theo dôi, dánh giá, xp hing kt qua cal cách hành 

chmnh cüa các don vj, dla  phu'o'ng trên dla  bàn tinh 

CHU TICH  Uc BAN NHAN DAN TINH BA RIA — VUNG TAU 

Can cu Lut T chüc chInh quyn dja phuong ngày 19/6/2015; 

Can cü Nghj quyt s 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 cüa ChInh phü ban 
hành Chucing trInh tong the cái cách hành chInh Nhà nuc giai doin 2011 — 
2020; 

Thrc hin Quyt djnh s 787/QD-UBND ngày 07/4/20 16 cüa UBND tinh 
ye vic phé duyt Ké hoach cãi each hành chInh nhà nthc giai doan 20 16-2020 
trén dja bàn tinh Ba Rja-VUng Tàu; 

Xét d nghj cUa Giám dc S Ni vJi ti Th trmnh s 31Ø !TTr-SN'I 
ngày,2/.ti2019 dé nghj phé duyt Quyêt djnh ban hành B chi so theo dOi, 
dánh giá, xêp hang kêt qua cài each hành chInh cüa các don vj, dja phucing trén 
dja bàn tinh, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Ban hành Bô chi s theo dôi, dánh giá, xp hang kêt qua chi so cãi 
cách hành chInh cüa các don v, dja phuong trên dja bàn tinh (gçi tat là Bô chi so 
CCHC), áp dicing cho: 

- Bang 1: các S, ban, ngành tnrc thuc UBND tinh. 

- Bang 2: Uy ban nhân dan các huyn, thj xa, thành ph& 

- Bang 3: Uy ban nhân dan các xa, phi.r&ng, thj tr.n. 

- Nhóm CáC co quan Trung uong dóng trên da bàn tinh: thuc hin diu tra, 
khão sat xã hi hçc xác djnh mute d hài lông cüa ngui dan, to chute trén dja bàn 
tinh. 

Diu 2. Nhiêm vu trin khai thuc hiên: 

1. S&Ni vv: 

a) Chü trI trin khai, huutng dn, dOn dc vic thirc hin B chi s CCHC 
trên dja bàn tinh. Hang näm tham muu UBND tinh ban hànhkô hoch, phân bô 
kinh phi triên khai thirc hin và cong bô két qua dánh giá, xêp hng CCHC dôi 
vài CC co quan, don vj, dja phuong. 

b) Tham muu UBND tinh K hoach trin khai xác djnh chi so CCHC hang 
nãm cuta các don vj, dja phuong trên dja bàn dam bão khách quan, khoa h9c. 



c) ChU tn, phi hçip vOi các co quan lien quan t chrc diêu tra, khão sat xä 
hi h9c 1y kin cüacác to chirc, cá nhân lien quan phiic vi1 cho cOng tác dánh 
giá, xep hang B chi so CCHC trén dja bàn tinh. 

d) Vn hành phn mm cong ngh thông tin phic vi cho vic theo dôi, cp 
nh.t, danh giá và liru trü co s dü 1iu ye B chi sO CCHC hang närn cUa tinh 
dam bão thun iqi, hiu qua. 

2.Thü tru&ng các Si, ban, ngành thuc UBND tinh; ChU tjch UBND các 
huyên, thi xã, thanh phO, Chu tich TJBND cac xa, phuung, thi trân tu danh gia, 
châm diem két qua CCHC hang näm, báo cáo kêt qua ye To dánh giá châm diem 
cüa tinh qua phân mêm hoc thông qua Sâ Ni v11 khi có yêu câu. 

3. Thu tru&ng các co quan Trung uo'ng dóng trên dja bàn tinh; Thu trtiâng 
các Si, ban, ngành thuc UBND tinh; Chü tjch UBND các huyn, thj xã, thành 
phô; Chü tich UBND các xã, phthng, thj trân có trách nhim phôi hcip, hO trçY Sâ 
Ni vu và don vi thirc hin khão sat khi tiên hành diêu tra, kháo sat xã hi h9c. 

Diu 3. Quyt djnh nay thay th Quyêt dnh so 3206/QD-UBND ngày 
0?/11/2018 cüa UBND tinh ye ban hành B chi sO theo dOi, dánh giá, xép hang 
két qua cái cách hành chInh trén dja bàn tinh Ba Rja-Vüng Tàu nàm 2018. 

Diu 4. Chánh Van phOng UBND tinh, Giám d6c Sâ Ni vi, Thu truâng 
các Sâ, ban, ngành thuc tinh, các co quan Trung uong dóng trên dja bàn tinh, 
Chü tjch UBND các huyn, thj xâ, thành phô và UBND các xä, phthng, thj trân 
và các co quan, don vj lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

KEIU TJCH'/ 
- CHU TfCT. 

Nguyn Thanh TIi1I 

Noi nhân: 

- Bô Nôi vu (b/c); 
- TTr TU, TTr HDND tinh (b/c); 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Nhu Diêu 4 (thtxc hin); 
- T/v To dánh giá châm diem; 
- Báo BRVT; Dài PTTH tinh; 
-LruVT,SNVj14, (Ci) 
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UBND TINH BA RIA - VUNG TAU Bang 1 

BQ CHI sO CAi CAd HANH CHINH 
AP DUNG  CHO KHOI SO, BAN, NGANH 

Ban hành kern theo Quj4t d.inh sd  AS  /QD-UBND ngày Otháng nãrn 2019 cia UBND tinh 

Linh viyc/Tiêu chIlTiêu chI thành phân Dim tôi da Ghi chit 

i oANii GIA KET QUA THC HIN CCHC CUA TiNH 65 

1 CONG TAC CHI DAO, DIEU HANH cAi CACH HANH CHINH 11,5 

1.1 Xây drng vã thrc hin Ké hoach CCHC hang nãm 2 

1.1.1 BanhànhKhoachCCHC 1 

Dáng quy d/nh (tru'ác 30/12 nárn trtthc lin k, darn báo ding nói dung, dy dz các 
nhiêrn vu, thai gian, ke't qua hoàn thành,): 1 
Dzng v thai gian hoc ding v ni dung. 0,5 

Khóng dgtyêu cu ('Ca th&i gian và nç5i dung): 0 

1.1.2 Mirc do hoàn thành K hoach CCHC 1 

Thyc hin 100% n5i dung ki hogch d ra. 1 

Thur hiên th 80% dn dithi 100%: /t lê %J x 1 

Thuc hiên dithi 80% ké hoach: 0 

1 2 
Thiyc hin báo cáo kt qua CCHC ('Tdt cá báo cáo CGHC ddy dü s luv'ng, darn báo 
th&i gian, các muc n5i dung theo quy djnh cia UBND tinh) 

1 

Dit yêu cu (dáng th&i gian, nói dung, sd lu'çrng): 1 

Khóng dat 1 trong 3 yêu ccu: 0,5 

Khóngdgttfr2yêu cáu: 0 
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STT A. Linh viyc/Tieu chi/Tieu chi thank phan Them toi da Ghi chu 

1.3 
Thirc hin kim tra CCHC các do'n vl  tryc thuc có thyc hin các nhim vu v cong 
tác cãi each hãnh chInh hoc các Phông chuyên mon ('kim tra dgt 50% trá len; 
riêng ngành Y te Giáo dyc 1j' l kidm tra tir 30%) 

2 

1.3.1 T 1 ci quan, ctcn vi tr1rc thuc dugc kim tra trong nàm 1 
Tui' 50% s cci quan, dan vj tr& len: 1 
Du&i 50% soT cc' quan, dan vi: 0 

1.3.2 TAt ca các vAn d phát hin qua kiêm tra du di.rçc xü 1' hoc kin nghj xir 1 1 
Dgt. 1 
KhOng dgt: 0 

1 4 
Quán trit, Tuyên truyên cong tác CCHC dn cong chü'c-viên churc Va to chfrc, cá 
nhân 

1 

1.4.1 Mirc d da dtng hInh thüc tuyên truyên CCHC 0,5 
TzTr 03 hInh thác trà len: 0,5 
Du'ài 03 hlnh thzc: 0 

1.4.2 Müc do thuc hiên k hoach tuyên truyên CCHC 0,5 
Thur hién 100% k hoach: 0,5 
Thur hiên dithi 100% kehoach: 0 

1.5 Nh&ng giãi pháp v chi do, diu hành cüa Iãnh do don vi trong thyc hin CCHC 3,5 

1 51 
Thirc hin mnh 1nh hành chInh cAp trên (th hin qua phdn rnm chi dgo diu hành và 
kit qua theo d5i, tdng hQp cza UBND tinh,) 
Thirc hiên day di, kip th&i 100% nhiêm vu: 2 
Thur hiên tz'r 50% dn dithi 100%. [t lé%] x 2 
Thzrc hiên dw&i 50%: 0 

1 5 
Thirc hin quy chê tiêp cong dan, xi 1 don thu, giãi quyêt khiêu ni, to cáo, phông 
chng tham nhüng theo quy djnh. 

1 

Thwc hiên day dü, kip th&i: 1 
Thrc hién khOng dày cia, kip thai: 0,5 
KhOng thrc hin: 0 
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STT Linh vtrc/Tiêu chi/Tiêu chI thành phân Dim ti da Ghi chü 

15 3 
Co dua ni dung cái each hành chinh d dánh giá, kim dim trong cac cuc h9p giao 
ban qu djnh k' và ducrc thông báo kt 1un chi dio bang van bàn 
Có: 0,5 
Khóng: 0 

1.6 Trin khai môt s chi dao cüa UBND tinh v CCHC 2 

1.6.1 Trin khai các van bàn chi dao cüa UBND tinh v CCHC 1 
Trkn khai dy di, k/p th&i bang van ban 'Ti da 30 ngày kê tIr ngày UBND tinh ban 
hành van ban,): 1 
Không trién khai day dü, kip th&i: 0 

1.6.2 T chüc quán trit, rut kinh nghim v chi s dã cong b: 1 
Co td chtc quán trit: 1 
Khóng td ch&c quán triét: 0 

2 CAl CACH THE CHE 7 

2.1 A S X •A - p p Xay dyng va to chuc thijc hiçn van ban quy pham phap luat 2 

2.1.1 Xây drng van bàn QPPL dixcic giao, quy djnh dam bão dung tin d v thai gian 1 

100% s van ban duQc ban hành ding tkn dä: 1 

Tz'r 80 dEn dtr&i 100% so' van ban dzng tEEn d5: 0,5 

Dithi 80% so' van ban dwcrc ban hành dáng tiln d5: 0 

2.1.2 Thrc hin quy trInh xây d1rng VBQPPL dung quy djnh cüa Lu.t ban hành van bàn QPPL 1 

100% VBQPPL xáy dirng ding quy trinh: 1 

Duài 100% VBQPPL xáy dyng dzng quy trInh: 0 

2.2 Theo döi thi hành pháp 1ut 1,5 

2.2.1 Muc d hoàn thành k hoch theo dOi thi hành pháp 1ut 1 

Hoàn thành 100% kEhoach:1 

Trang 3/15 



SIT Linh vrc/Tiêu chIlTiêu chI thành phân Dim tIi da Ghi chá 

Hoàn thành dithi 100% kl hoach: 0 

2.2.2 Báo cáo vá kin nghj xir 1 kt qua theo dOi thi hành pháp 1ut 0,5 

Thirc hiên dcy dñ, kip th&i: 0,5 

T/c hiên khóng dcy th, k/p thai: 0 

2.3 Cong tác rà soát van bàn quy phm pháp 1ut 1,5 

2.3.1 
Thirc hin rà soát van bàn quy phm pháp 1ut thuc ngành, linh virc mlnh quán 1 theo 
quy djnh cüa Nghj djnh s6 34/201 6/ND-CP (th hin bang viçc xây dyng và thy'c hiên 
k hoach) 

1 

Thur hiên 100% ké hoach: 1 
Thwc hién ti'80 dzthi 100%: 0,5 
Thur hiên du'&i 80%: 0 

23 2 Co phát hen va xtr 1' hoc kin nghj xü 1' các vn d b.t c.p hoc không con phü hçip 
(nu co) (the hin bang van ban kiin nghj hoc chi dçio th ly,) 

0 5 

Thwc hiên tot: 0,5 
Thwc hiên chita tot: 0 

2.4 Trách nhiêm tiy kim tra vic ban hành, tham muu ban hành van bàn QPPL 1 

Tu' kiém tra và xe lj tOt: 1 
KhOng Eu' kim Ira, khóng phát hin trong khi co quan cá'p trên phát hiên sai sot: 0 

2.5 Cong tác thi hành pháp 1ut v xir I vi phm hành chInh 1 
2.5.1 Ban hành và triên khai thrc hiên Kê hoach theo Kê hoch cüa tinh 0,5 

Co ban hành viz trkn khai: 0,5 
KhOng ban hành hoc khOng trthz khai thrc hin: 0 

-. 5 2 
Báo cáo dÀy dU ni dung, dUng mÀu quy djnh (dÀy dU Phii 1ic kern theo) và dUng thai 
gian quy djnh 

0 5 

Báo cáo dgtyêu cau: 0,5 
Báo cáo khóng datyêu cdu: 0 
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STT Linh vrc/Tiêu chilTiêu chI thành phân Diem tii da Ghi chá 

3 CAl CACH THU TUC HANH CHfNH 5 

3.1 Rà soát, dánh giá thu tile hành chinh (TTHC) 1,5 
3.1.1 Müc do hoãn thành k hoch rà soát, dánh giá thu tiic hành chInh 0,5 

Hoàn thành 100% kl hoach: 0,5 
Hoàn thành dithi 100% kê hoach: 0 

3.1.2 Xü 1 các vn d phát hiên qua rà soát 1 
100% sl yIn dl phát hin qua rà soát ducic x& l,3 ho1c kiln ngh/ x& lj.• 1 
Dithi 100% sd yIn dêphát hin qua rà soát dztçxc xz lj hoc kiln nghj th lj.• 0 

3.2 Cong b& cp nht thu tyc hành chInh 2 

3.2.1 Cong b TTHC theo quy dijnh cüa BO, ngành 1 
Cong b dy dz, k.ip th&i TTHC và các quy d/nh có lien quan: 1 
COng bl khOng dcy di hoc khOng k/p thai: 0 

3 2 2 
Cp nht kjp thi, cong khai dy dñ TTHC ti Trang thông tin din t1r cUa c quan Va 

Trung tam hành chInh cong (hotc Bô phn tiêp nhn và trâ kt qua tp trung). 
1 

K/p th&i. 1 

KhOng k/p th&i: 0 

3.3 D xuãt don giãn hóa thành phn ho so' trong nàm 0,5 
Co dan gián han: 0,5 
Gui' nguyen nhtr quy dinh hién hành: 0 

3.4 Co kiên nghi cit giãm tho'i gian giãi quyt TTHC so vii quy djnh 1 

Tit 30% TTHC tr& len: 1 
Du'ói 30% TTHC. 0 

4 CAI CACH TO CHUC BQ MAY 4 

4 1 

Triên khai Quyt djnh s6 1625/QD-UBND ngày 19/6/2018 cüa UBND tinh v kê 
ho,ch thirc hin Chu'o'ng trinh hành dng s 19-CTr/TU cüa Ban Chap hành Bang 
b tnh thirc hin Ngh quyêt so 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 ella Ban Chp hãnh 
Trung u'o'ng khóa XII 

2 5 
' 
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STT Linh virc/Tiêu chIlTiêu chI thành phãn Dim ti da Ghi chu 

4.1.1 Xây drng K hoch trin khai và Báo cáo dUng yêu câu 1,5 

Dqtyêucu: 1,5 

Khóngdgtyêuccu: 0 

4.1.2 Két qua trin khai nhim vi 1 

DQt yêU cáu. 1 

Khóngdgtyêucu. 0 

4.2 

Triên khai Quyt d!nh so 3113/QD-UBND ngày 31/10/2018 cüa UBND tinh v k 
hotch thiyc hin Chtroiig trinh hành dng s 28-CTr/TU cüa Ban Chap hành Bang 
bô tinh thirc hin Ngh quyt s 19-NQ/TW cUa Ban Chp hành Trung urong Bang 
(khóa XII) Va Ngh quyt s O8JNQ-CP cüa ChInh phil v Chirong trinh hành dng 
cUa ChInh phil thirc hin Ngh quyt si 19-NQ/TW cUa BCH Trung uo'ng Bang 
khóa XII (Di vài các dciii vj khóng có dcrn vj sr nghip trrc thuc ditçrc diem tói da 
tiêu chI nay,) 

1 

4.2.1 Xây dirng K hoach  triên khai và Báo cáo dUng yêu cu 0,5 

Dqt yêu ccu: 0,5 

Khôngdgtyêucdu: 0 

4.2.2 Két qua triên khai nhim vij 0,5 

Dat yêu cu: 0,5 

Khóng dgtyêu cu: 0 

4.3 
Thirc hin các quy dnh ye phân cp quãn I theo quy dlnh  tii Ngh quyt s 21/NQ-
CP ngày 21/3/2016 cUa ChInh phü (Dii vó'i dciii vj khóng quy dgnh vphán cdp dircrc 

diem ti da tiêu chI nay) 
0,5 

Th,rc hién ddy di các quy dinh (trkn khai, kiem tra, báo cáo..): 0,5 

Khóng thitc hién ddy dá các quy djnh: 0 
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STT . A Linh vurc/Tieu chi/Tieu chi thanh phan .. Diem toi da Ghi chu 

XAY DUNG VA NANG CAO CHAT LUNG DQI NGU CONG CHC, VIEN 
CHC 115 

5 1 Dam bão quãn ly, st'r diing biên ch, cong chfrc-viên chtrc Va lao dng dung quy 
dnh 

8 

Thirc hin tuyn diing, b trI cong chirc theo ding quy djnh cüa vi trI vic lam và Khung 
näng hrc cong chüc dã duçic phê duyt, không Co hqp dng ngoài quy djnh 

1 

Th,'c hiên tat: 1 
Thirc hin chua tót. 0 
Dcm vi sr nghiép cong lap trirc thuc tuyên diing, bô trI viên chüc theo quy djnh cüa Vi 

trI viêc lam và chirc danh ngh nghip thông có hçp dng ngoài quy djnh 
1 

Thu'c hién tót. 1 
Thwc hién chwa tót. 0 

5 
Thirc hin dy dü quy trInh tuyn diing, k kt hçp dng lam vic di vâi viên chüc; k 
kt hçp dng lam vic di vâi d6i ttxçYng Hçip dng 68 theo quy djnh 

1 

Thirc hiên tát. 1 
Thirc hiên chita tot: 0 

• 5 1 4 
Dang k nhu câu tuyên dicing Cong chirc; xây diing ké hoch, to chirc tuyên ding Viên 
chi.rc khi cOn biên ch 
Cóthychin: 0,5 
Khóng thc hin: 0 

• 5 1 5 
Thirc hin bô tn, ca câu tnthng phOng, phó trirâng phông và tuo'ng ducing dam bão quy 
djnh 

1 

Thur hiên tot: 1 
Thzrc hiên chira tOt. 0 

5.1.6 Thiic hin quy ctjnh v bô nhim vi trI lãnh do cap phOng và tuing diiong 1 
100% diroc b nhiém dthig quy djnh: 1 
Dithi 100% dwcic bd nhiêm dung quy dinh: 0 
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STT Linh vtjc/Tiêu chilTiêu chI thành phn Dim ti da Ghi chul 

5.1.7 Báo cáo thrc hin quãn 1 CBCCVC hang näm dñng han  và dy dü ni dung quy djnh 0,5 

Thu'c hién tat: 0,5 
Thztc hiên chita tot: 0 

5.1.8 Thiic hin quy djnh v dánh giá phân loai CCVC trong co quan, dan vj 0,5 

Thy'c hin tOt. 0,5 
Thwc hin chwa tót: 0 

5.1.9 Tinh giãn biên ch theo dung 1 trInh dä duçc UBND tinh giao 1 

Hoàn thành 100%: 1 
Hoàn thành dithi 100%. 0 

5 110 
Xây dirng va thirc hin k hoach  chuyên dôi vi trI cong tác, luân chuyên trong Co quan, 
don vi 

0 5 

Hoàn thành 100%: 0,5 
Hoàn thành dui 100%: 0 

5.2 V dào tao, bi durrng cong chulc, viên chirc 1,5 

5.2.1 Xây dirng K hoach Dào tao  bôi duong hang näm kjp thai, dam bão cMt luqng 0,5 

Dat: 0,5 
Ghwadçxt: 0 

5.2.2 Mirc do hoán thành k hoach  dào  tao,  bôi duOng dã duc phé duyt 1 

Hoàn thành 100% k hogch: 1 
Hoàn thành tfr 80% den dithi 100%: 0,5 
Hoàn thành dithi 80%: 0 

5.3 Cong chuc thuôc thãm quyn quail Iy bj x.r ly vi phm k' luãt trong 11am 1 

Khóngcó: 1 
Có:0 

5.4 Ty 1 cp nhãt phn mêm quãn 1 CBCCVC ti co' quan, don vj 0,5 
Cap nht dcy dz 100%: 0,5 
Cap nht dithi 100%: 0 
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STT , .,' Linh vçrc/Tieu ch./Tieu chu thanh phan ..x Diem toi da Ghi chu 

Hoàn thành vic mô tã VI trI vic lam và khung näng hrc cüa Vj trI vic lam cüa 
cãc Don vj Si nghip trrc thuc theo dung thô'i gian quy d!nh 
Hoàn thành ding thai gian: 0,5 
Khóng hoàn thành ding th&i gian: 0 

6 CAl CACH CO CHE QUAN L TA! CH!NH CONG 6,5 

6 1 
Thrc hin Quy ch dan chü; Quy ch chi tiêu ni b; Quy ch quãn J, sfr d.ng tài 
sáncông 

2 

6 11 
Xây drng Quy chê dan chü; Quy chê chi tiêu ni b; Quy chê quán 1, sü d%ing tài san 
cong 

1 

Co xáy drng: 1 
Khóng xáy dy'ng: 0 

6.1.2 COng khai ngân sách 0,5 
Co thrc hin cong khai. 0,5 
KhOng thrc hin cOng khai: 0 

6.1.3 Congkhaitàisãncông 0,5 
CO thyc hin cOng khai: 0,5 
KhOng thrc hin cOng khai: 0 

6.2 Cong khai Thu nhp cá nhãn hang näm 0,5 
Dthigquydjnh: 0,5 
KhOng ding quy djnh: 0 

6.3 Kêt qua chi thu nhp tang them 1,5 
Tang tIr 1 ln trà len so vài mic tién lurnig c0 s&. 1,5 
Tfr 0,5 den dithi 1 lan so vOi mic tiên lutrng co' sà: 1 
Dithi 0,5 ln so vài tkn lwo'ng ngach bdc, chec vu: 0 

6.4 
Báo cáo kt qua thy'c hin chê d tij chü, tçr chju trách nhim vri co quan quãn 1 
cap tren 

0,5 

Dthighgn: 0,5 
KhOngdinghgn: 0 
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STT Linh vrc/Tiêu chilTiêu chI thãnh phân Dim tôi da Ghi chü 

6.5 Xây dirng và trin kliai hiu qua Chuo'ng trInh thirc hành tiêt kim, chng lang phi 

Co xáy dmg và trién khai hiu qua: 1 
Khóng xáy drng hoc khóng trkn khai hiu qua: o 

6 6 
Cong khai Churo'ng trinh thirc hành tit kim, chông lang phi; kt qua thirc hành 
tit kim; hành vi lang phi và kêt qua xir I hành vi lang phi. 
Co thirc hién: 1 
KhOng thitc hién. 0 

7 HIN BA! HOA QUAN LY HANH CHINH 11 

7.1 U'ng dung CNTT, Hiên di hóa quail l cüa co' quan, don vi 

Sü diing Kt qua Chi s 1J'ng dicing CNTT ( ICT) do Sâ Thông tin và Truyn Thông 
chm và thm djnh, cong b h.ng näm theo B Tiêu chi ICT cüa tinh. 
Dim dat dup'c = ('Dim ICT x 9)/1 00 

9 

72 
Ap diing vã duy trI H thông quãn L chat lu'qng theo tiêu chun ISO trong hot 
dông quail l hành chInh 

2 

7.2.1 100% s thu tue hành chInh dugc xây dirng và ap diing quy trInh ISO 
Dat: 1 
Chwa dat. 0 

7.2.2 Cong b kjp thOi, vtn hành nghiêm tic quy trInh dã cOng bô 
Dat: 1 
Chuzz dat: 0 

8 THU'C HIN CO CHE MOT C(J'A, MQT CIYA LIEN THÔNG 8,5 

8.1 
Ti lê TTHC thirc hin theo co' ché mt cüa, mt cü'a lien thông so vó'i tong s TTHC 
dã dtrçrc cong bô ('trz'r rn5t sc TTHC không thrc hin tgi BPMC theo Nghj djnh 
61/2018/ND-CP hoc theo quyê't dinh cza UBND tin/i) 

2 

Thirc hiên 100%: 2 
Tic 80% den dui 100%:] 
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STT Linh vrc/Tieu chilTieu chi thanh phan 
A. them toi da Ghi chu 

Dzthi80%. 0 

8.2 
Cu cong chfrc, viên chtrc den lam vic ti B phân tip nhn và trã kt qua tp 
trung cp tinh dam bão v thôi gian, trInh do chuyên mon và nhn h so' dóng 
thành phân theo quy dinh. 
Dgtyêucáu: 1 
Khóng dgtyêu cdu. 0 

8.3 
Thrc hin khão sat mire d hal lông ella t chirc, cá nhân di vOi djch vi hành 
chinh cong cua don v! 

1,5 

8.3.1 
CO xây dirng và trin khai K hoch kháo sat, cong khai kt qua dn t chüc, cá nhân 
(SÔ ngành thur hién ti thku 01 hInh thzc, không tInh kháo sat cüa Bç ph2n tiêp nhn 
và trá ké't qua cdp tinh) 
Cóthitchiên: 1 
Khóng thur hiên: 0 

83 
To chirc phô biên, nhäc nhâ rOt kinh nghim hoic thông báo bang van ban ye kt qua 
góp' 
Co thur hiên: 0,5 
Khóng thrc hin: 0 

8.4 Thol gian giãi quyt ho so' dung và só'm han 3 

Dzng và s&rn hçn di vái 100% hd so'. 3 
Dung và sOrn hen tIr 80% dIn du'Oi 100% h so': ft le%J x 3 
Ding và s&m hçn dui 80%. 0 

8 5 
Thtrc hin tip nhn, trã két qua qua dlch  vu Buru chInh cong Ich tir 10% s ho so' 
phát sinh trong näm. 
Thtrc hiên tir 10% sl h scrphát sinh: 1 

Thirc hin dithi 10% s h scrphát sinh: ft l %J /10% 

DANH GIA TAC DQNG CUA CAl CACH HANH CHINH 
- 

DIEU TRA KHAO SAT XA 119! HQC 
35 
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STT Linh virc/Tiêu chIlTiêu chI thãnh phân Dim ti da Ghi chá 

1 Khão sat sir hal lông cüa ngu*i dan, t chtrc (SIPAS) 17 

1.1 Tilp cin Djch vy (Qua Website, Bccl,..) 3 

TInh theo cong th&c = /ij lç %J x 3 

12 
Sy' hài lông cüa t chá'c, cong dan v TTHC, DVC cáa cto'n vj (thành phân h sop, / 
ph4 thô'i gian) 
TInh theo cOng th,'c = ft l %J x 3 

1.3 Tinh t/,n trác/i nl,iêm cüa GB CC VC tilp nhln, hithng dan và trã kIt qua 4 

TInh theo cOng thik = ft l %J x 4 

14 
Sy' /iai lông cáa ngtthi dan vl kIt qua giái quylt TTHC (dáng quy djnh, dam báo t/,?Yi 
gian, cam nhn sy' thay &i,) 
TInh theo cOng thi'c Rj l %J x 5 

1.5 Tilp nhin, xü' ljj kiln gópjpizán an/i, kiln ng/zj cáa ngu'ôi dan, to chá'c 2 

TInh theo cOng thi'c = [4' l %j x 2 

2 
Y kin cüa lãnh do HDND tinh, MTTQVN tlnh, lãnh do UBND tinh, lãnh do 
UBND huyn và CBCCVC cüa don vj dánh giá cong tác CCHC cüa co' quan, don vl 

18 

2.1 Tác d5ng cüa tuyên truyln itEi vói vic nâng cao nl,ln thá'c cüa CBCCVC 1 

TInh theo cOng thi'c = /tj  lç % ha! lông] x 1 

2.2 KIt qua ti, ye h&n  Quy c/il dan c/ia ô Co' sO' 4zi co' quan, dow vj 1 

TInh theo cOng t/th'c = [tj' l % ha! lông] x 1 

23 
KIt qua t/iy'c hin cOng tác flIp nhmn và giái quylt do'n tint kiln nghj, khilu nyi t 
cáo cáa dow vj 

1 

TInh theo cOng thic = /t l % ha! lông] x 1 

24 
Dan/i giá cáa dcii bilu HDND tinh, MTTQ VN v ciit lu'ing qudn lj dilu hành, vic 
gidi quylt các j kiln cáa cü' IrL 

1 
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STT - A P P A Linh vic/Tieu chilTieu chi thanh phan • them toi da Ghi chu 

TInh theo cong th&c = [t l %] x 1 

• 
25 

Thu'ong tru'c HDND tin/i, UBND link dank gid KI qua chi dzo, diu hank, Quy chl 
lam viêc cüa UBND tin/i, kit qua nhim vy dwçic giao cáa don vj 

1 

TInh theo cOng thzc = [t l % hài lông] x 1 

2 6 
• 

Dánh giá cáa lank d,o UBND link v ti'nh kjp thin trong vic chü trl /,oc phi hip 
tham mwu UBND tin/i giãi quylt các vin d, thu tyc lien quan dw9c giao 

1 

TInh theo cOng tht'c ft l % hài lông] x 1 

2.7 
Dank gui v van ban quy phym pháp luIt và van bàn qudn 1j chi dio  diêu han/i do 
dow vj ban hank hoc tham mu'u cEp có t/um quyn ban bàn/i (quy djn/z rö rang, kjp 
th&i, không mâu thuân, chng chéo) 

1 

TInh theo cOng thtc [tj l % hài lông] x 1 

28 
Viêc I/nrc hin Quy c/is lam v&c,  quy chip/zii hip trong n5i b3 cüa co quan, don vj 
trong giài quyêt cong vic 

1 

Tinh theo cOng thi'c = ft i % hài lOngJ x 1 

2.9 Kit qua th,y'c /iin chá'c nàng, nhim vy cña dow vj 1 
TInh theo cOng th&c = [tj l % hài lông] x I 

• 
210 

Trim k/wi d4y  dü, kjp I/mi các n3i dung quy djn/m cáa vm quán lj CCVC trong n3i b 
và di vói dow vi tryc thu3c 

1 

TInh theo cOng thic = /t) i % hài lông] x 1 

211 
• 

TIm yr hin chl d3, c/mini, sad, di vói cong char, viên c/mac cüa don vj dáng, dy cia, 
kjpthô'i 
TInh theo cOng thá'c = /tj l % hài lông] x 1 

212 
Nàng ly'c chuyên mon cüa cong chác trong p/uii hip xw lj cong vic cáa co' quan, 
cto'nvj 

1 

TInh theo cOng thic = [i l % hài lông] x 1 

2.13 Tin/i than track nhim cüa BCCVC trong phi hrp, Xii" lj cOng vic 1 
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STT Linh viyc/Tiêu chulTiêu chI thành phãn Dim tôi da Ghi chü 

TInh theo cong th&c = fl l % hài lông] x 1 
2.14 flnh lrgng cong ch&c 191 ding chá'c vi quyn liin d 1rc 10 cd nhân 1 

TInh theo cOng th&c = f1j l % hài lông] x 1 

• 
215 

Dánh giá ye tác it3ng cáa vic thy'c hành tiêt kim, cháng lang phi ngân sách nhà 
nithc trong hoxt d5ng cáa co' quan, don vj 

1 

TInh theo cOng th&c = [t l % hài lông] x 1 

• 
216 

Tin/i hjêu qua cüa vic 1hrc liin co' ch ty' c/ni, 4r chju trác/z nhim vt sü' dyng biên 
ch và kin/i phi' quán /j hành ch,'nh 

1 

Tinh theo cOng th&c = ft l % hài lông] x 1 

2.17 TInh hiu qua cüa vic quãn 1j, sü' dyng 1à1 san cong 1 
TInh theo cOng thj'c = [t lê % hài lông] x 1 

218 
• 

Dan/i giá v mfrc d3 tuân 1/ni quy trin/i giãi quyt1 cOng ViC 1/leo H thông quán lj 
chilt lwçing ISO 

1 

TInh theo cOng th&c = ftj l % hal lông] x 1 

III DIEM THUONG, DIEM TRU 

1 DIEM THUONG 5 

1.1 Co kt qua CCHC t& duqc UBND tinh tang bang khen (tInh theo näm trên bang khen) 1 

1.2 
Trin khai thirc th dt kt qua t& các ni dung Cong tác cãi cách t chirc B may (trin 
khai tot Quyt djnh so 3113/QD-UBND ngày 3 1/10/2018 cña UBND tinh duqc 0,5 d, 
trin khai t6t các quy djnh v phân cp theo Nghj quyt diiqc 0.5d) 

1 

• 
1 3 

Kêt qua chi thu nhp tang them bmnh quân 1 ngui/tháng tang tü 1,5 1n tth len so vói 
mtrc tiên hong co sâ 

1 

• 
1 4 

Sang kin, Cách lam mâi mang 'a hiu qua CCHC ducic UBND tinh hoäc Ti thm dinh 
cong nhn 

1 

1.5 Ti 1 h so xü 1 trirc tuyn mi.'rc d 3, 4 dtt tü 40% tng h so tip nhn. 1 
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STT Linh viyc/Tiêu chi/Tiêu chI thành phãn Diem ti da Ghi chil 

2 DIEM TRU -5 

2 1 
• 

Thrc hin không t6t các nOi  dung v quãn 1 d bão dài và các phucng tin truyn thông 
phán ánh dung sr that hoc do c quan cp trên phát hin. 

2 

22 
• 

Co &in thu t cáo, kin nghj dung sij that hoc bj c.p trên phát hin v thai d, hành vi 
nhüng nhiu, sai phm trong cong vçi cüa CBCCVC trong don vj. - 1 

2.3 Thrc hin không tt, chm tr các Báo cáo, cong vic cüa UBND tinh -1 

• 
24 

Thirc hin không tt nhim vii CCHC, dn dn giãm dim các chi s PAR INDEX, PCI, 
PAPI, SIPAS, ICT cüa tinh. 

-1 

TONG DIEM 100 
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UBND TiNH BA RIA - VUNG TAU Bang 2 

BQ CHI sO Ai CACH HANH CHiNH 
AP DVNG  CHO UBND CAC HUYN, THI XA, THANH PHO TREN IMA BÀN TINH 

Ban hành kern theo Quylt djnh s  Z'L  /QD-UBND ngày 0tháng nàm 2019 cáa UBND tinh 

Linh vrc/Tiêu chilTiêu chI thành phn Dim ti da Ghi chü 

I DANH GIA KET QUA THVC HIN CCHC CUA T!NH 65 

1 CONG TAC CHI oo, DIEU HANII CCHC 11,5 

1.1 Xây diyng và thtrc hin K hoich CCHC hang näm 2 

1.1.1 BanhànhKhoachCCHC 1 

Dáng quy ct/nh ('trzthc 30/12 nàrn irjthc lin k, darn báo dzng n(51 dung, ddy dü các nhirn 
vu, th&i gian, kt qua hoàn thành,): 1 
Dung ye ih&i gian hoác ding ye nôi dung: 0,5 
Khóng datyêu cu (ca th&i gian và nói dung): 0 

1.1.2 Mirc do hoàn thành K hoach CCHC 1 

Thu'c hin 100% nôi dung kl hogch d ra: 1 
Thwc hiên lit 80% dIn dithi 100%: fij.) lé %] x 1 
Thtcc hiên dithi 80% kl hoach: 0 

1 2 
Thtrc hin báo cáo kêt qua CCHC ('Tat cá báo cáo CCHC dcy dz so hrcing, darn báo th&i 
gian, các myc nç5i dung theo quy ct/nh cüa UBND tinh) 

1 

Dgtyêu ccu (dang th&i gian, n5i dung, sá luvng): 1 

KhOng dgt 1 trong 3 yêu cu: 0,5 

KhOng dgt lit 2 yêu ccu: 0 

1 3 
Thirc hin kim tra CCHC các Phông chuyên mon và Don vl  trite thuc có thtrc hin 
các nhim vii v cong tác CCHC (girn phOng chuyên mOn huyn và UBND cO'p xâ) 

1 5 

1.3.1 T' 1 co quan, dan vj dizçic kim tra trong näm 1 

TIc 30% s1 cc' quan, dun vi tr& len: / 
Du'&i 30% sl cc' quan, dun vj: 0 
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STT Linh vic/Tiêu chulTiêu chi thành phân Dim ti da Ghi chü 

1.3.2 Tt cã các v.n d phát hiên qua kim tra du duçic xü 1 hoãc kin nghj xir 1 0,5 

Dat. 0,5 
Khóng dgt: 0 

1.4 Tuyên truyn cong tác CCHC dn cong chü'c-viên chirc và t chfrc, cá nhân 1 
1.4.1 Müc do da dang hInh thirc tuyên truyn CCHC 0,5 

lIt 03 hInh th&c Ira len: 0,5 
Dithi 03 hInh th&c: 0 

1.4.2 Mrc do thuc hin k hoch tuyên truyn CCHC 0,5 
Thitc hiên 100% kl hoach: 0,5 
Thtcc hiên dithi 100% ké hoach: 0 

1.5 Nhfrng giãi pháp v chi do, diu hãnh cüa lãnh &io don vj trong thLrc hin CCHC 4,5 

1 5 1 
Thrc hin mnh lénh hành chInh cp trên (qua phn mm chi dgo diu hành và két qua 
theo döi, tang hop cza UBND tinh) 

2 

Thrc hin d4y dii, k/p th&i 100% nhim vy: 2 
Thu'c hiên ti 50% dIn dithi 100%: 1Ij l%j x 2 
Thtrc hiên dzthi 50%: 0 

1 5 2 
Thirc hin quy ch tip cong dan, xü 1 don thu, giãi quyêt khiêu nai,  to cáo, phông chng 
tham nhüng theo quy djnh. 

1 

Thitc hin day dz, kip th&i: 1 
Thtc hin khóng dcy dü, k/p thai: 0,5 
Khóng thrc hiên: 0 

1 5 3 
Giái pháp ye nhán sy CCHC: cO Quyt djnh kin toàn Bô phn tip nhtn và trá kt qua 
theo dung quy djnh tii Nghj djnh s 61/20181ND-CP 

0 5 

Có. 0,5 
Khóng: 0 

1 5 4 
Co dua ni dung cãi cách hành chInh dê dánh giá, kiêm diem trong các cuc h9p giao ban 
Qu djnh k' và duçic thông báo kt 1un chi do bang van ban 

0 5 

Go: 0,5 
Khong: 0 
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STT Linh viyc/Tiêu chI/Tiêu chI thành phn Dim tôi da Ghi chü 

1 5 5 
Niêm yt cong khai và b trI hcp 1 du?mg day nóng: dy dü s din thoai Di.rèng day nóng 
Lãnh dao tinh, Cãi cách hành chInh tinh, h trçi doanh nghip, TNMT, ca quan... 
Thzzc hiên tat: 0,5 
Thrc hiên khóng tdt: 0 

1.6 Trin khai mt s chi do cüa UBND tinh v CCHC 1,5 
1.6.1 Trin khai các van bàn chi dto cUa UBND tinh v CCHC 1 

Trkn khai dcy di, k/p thai ('Tái da 30 ngày k tI' ngày UBND tinh ban hành van ban,): 1 

Khóng trkn khai dy dñ, kip th&i: 0 

1.6.2 T chirc quán trit, rut kinh nghim v chi s dã cong b: 0,5 

Co td chzc quán trit: 0.5 
Không 16' ch&c quán triêt. 0 

2 CAI CACH THE CHE 6 

2.1 Xây ditng và t chfrc thirc hin van ban quy pham pháp Iuât 1,5 

2.1.1 Xây dirng van bàn QPPL diiçc giao quy djnh dam bào dñng tin d v thai gian 1 
100% sd van ban ditcrc ban hành dáng liEn d5: 1 
Tfr 80 dIn dithi 100% sl van ban dáng tiên do: 0,5 
Du'ái 80% sd van ban dircrc ban hành dung liEn do: 0 

2.1.2 Thirc hin quy trInh xây dimg VBQPPL dUng quy djnh cUa Luât ban hành van bàn QPPL 0,5 

100% VBQPPL xáy drng dáng quy trInh: 0.5 

Dithi 100% VBQPPL xáy dtng dáng quy trInh: 0 

2.2 Theo dOi thi hành pháp luât 1,5 
2.2.1 Mirc d hoàn thành k hoch theo döi thi hành pháp 1ut 1 

Hoàn thành 100% kl hoach. 1 
Hoàn thành dirài 100% kl hoach: 0 

2.2.2 Báo cáo và kin nghj xiir 1 kt qua theo dOi thi hành pháp 1ut 0,5 

Thirc hiên dy dü, k/p th&i: 0.5 
Khóng thrc hin dy dz, kip thài. 0 
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STT Linh virc/Tiêu chIlTiêu chI thành phân Dim ti da Ghi chü 

2.3 Cong tác rà soát van bàn quy pham pháp 1ut 1 

• 2 3 1 
Thrc hin rà soát, h thng hóa van bàn quy phm pháp li4t thuc dja bàn quán 1 theo quy 
djnh cüa Nghj djnh s 34/2016/ND-CP (xay dirng và thirc hin k hoach) 

0 5 

Thu'c hin dy dz: 0,5 

Thych4nkhongdâydü: 0 

2 3 2 • 
Phát hin và xi 1 hoc kin nghj xir 1 các vn d bt cp ho.c không con phü hçip nu cO 
('tM hin Mng van ban kiln nghj hoc chi dgo x& lj) 

0 5 

Thwc hiên tlt: 0,5 
Thwc hiên chira tat: 0 

2.4 Trách nhim tir kim tra vic ban hành, tham miru ban hành van bàn QPPL: 1 

Tic kilm tra và x& lj t&. 1 

Khóng tu kilm Ira, khôngphát hiçn trong khi cc' quan cáp trên phát hin sai sot: 0 

2.5 Cong tác thi hành pháp Iut v xtr 1 vi pham hành chInh 1 

2.5.1 Ban hành và trin khai th?c hin theo K hoach cüa tinh 0,5 
Co ban hành và triln khai. 0,5 

KhOng ban hành hoIc khóng triln khai thrc hin: 0 

• • 
2 5 2 

Báo cáo dy dü ni dung, di:ing mu quy djnh (day dü Phi,i 1iic kern theo) và dung than gian 
quydjnh 
Báo cáo dgtyêu cu: 0,5 

Báo cáo khóng dgt yêu ccu: 0 

3 CAl CACH THU TVC  HANH CHiNH 4,5 
3.1 Rà soát, dánh giá thu tiic hành chInh (TTHC) 2 

3.1.1 Mirc d hoàn thành k hoich rà soát, dánh giá thu tiic hành chInh 1 

Hoàn thành 100% kl hoach:1 

Hoàn thành du'ái 100% kl hoach: 0 

3.1.2 Xir 1 các vn d phát hin qua rà soát 1 

100% sl vdn d phát hin qua râ soát thtc xz lj hoc kiln nghj xt lj: 1 

Dirái 100% sl vá'n d phát hin qua rà soát dupc xz lj hoc kiln nghj xi l: 0 
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STT Linh vrc/Tiêu chilTiêu chI thành phãn Diem ti da Ghi chü 

3 2 
Cap nht kip thai, cong khai dy dü TTHC tii Trang thông tin din tti' cüa Co.  quan vã 
Bô phn mt cira. 

1 

Kjp thai: 1 

Khóng kjp th&i: 0 

3.3 Be xut don giãn hOa thành phn ho so. trong näm 0,5 

Co dun gián how 0,5 
Giü' nguyen nhar quy djnh hin hành: 0 

So luqng TTHC thrçrc cat giãm thOi gian giãi quyt so vó'i quy dlnh  và cp nhãt " 
dung trên phn mm mt cü'a din tir eGate, iGate 

1 

Tir 30% trà len: 1 
Dwái30%:0 

4 cAi CACH TO CH(rC BQ MAY 6 

4 1 

Trién khai Quyét dnh s 1625/QD-UBND ngày 19/6/20 18 cüa UBND tinh v k hoich 
thuyc hin Chu'o.ng trInh hành dng s 19-CTr/TU cüa Ban Chap hành Bang b tinh 
thirc hin Ngh quyt s 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 cüa Ban Chap hành Trung lro'ng 
khOa XII 

2 

4.1.1 Xây drng K hotch trin khai và Báo cáo dung yêu cu 1 

Dgtyêucu: 1 

Không dqtyêu cu: 0 

4.1.2 Kt qua trin khai nhim vi 1 

Dgtyêu cu: 1 

Khóngdgtyêucu: 0 

4.2 

Trin khai Quyêt dnh s 3113/QB-UBND ngày 31/10/2018 cüa UBND tinh ye k 
hoch thrc hiên Chirong trInh hành dng s6 28-CTr/TU cüa Ban Chap hành Bang b 
tinh thirc hin Ngh quyt s 19-NQ/TW cüa Ban Chap hành Trung uo.ng Bang khóa 
XII và Ngh quyt s6 08/NQ-CP cüa ChInh phü v Chuo'ng trInh hành dng cüa 
ChInh phü thrc hin Nghj quyt s 19-NQ/TW cüa BCH Trung u'ong Bang khóa XII 

2 

4.2.1 Xây drng K hotch trin khai và Báo cáo dung yêu cu 1 
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STT Linh vic/Tiêu chulTiêu chI thành phân Dim ti da Ghi chü 

Dgtyêucu: 1 

Khóngdgtyêucu: 0 

4.2.2 Kêt qua triên khai nhim vu 1 

Dgtyêucu: 1 

Khóngdgtyêuccu: 0 

Trin khai thtrc hin Nghj Quyt s 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 cüa Bô chInh tr!  theo 
quydnh 

0 5 

Dgtyêu ccu: 0,5 

Khóngdgiyêucu: 0 

4.4 Trin khai Ngh dinh s 34/2019/ND-CP ngày 24/4/2019 cüa ChInh Phü theo quy djnh 0,5 
Dgtyêuccu: 0,5 

Không dgs yêu cu: 0 

Thu'c hin cãc quy dnh v phân cap quãn 1 theo quy dnh tii Ngh quyt s 21INQ- 
CP ngày 21/3/2016 cüa ChInh phü 

1 

4.5.1 Thirc hin các quy djnh v phân cAp quãn 1 do cap trên ban hành 0,5 

Thyc hin dcy dz các quy dinh: 0,5 

Khóng ihu'c hin &y di các quy djnh: 0 

4.5.2 Thijc hin báo cáo kt qua thirc hin cong tác phân cAp 0,5 

Dzng quy dinh, dam báo thai gian. 0,5 

Khóng dáng quy dinh, dam báo th&i gian: 0 

XAY DUNG VA NANG CAO CHAT LU'NG DQI NGU CAN BQ, CONG CHC, 
VIEN CHUC 

11,5 

5.1 Dam bão quãn I, sü dung biên ch, cong chu'c-viên chfrc và lao dng dung quy djnh 7 

Thirc hin tuyn diing, b trI cOng chirc theo dung quy djnh cüa vj trI vic lam và Khung 
näng 1irc cong chirc dA duac phê duyt, khOng có hçip dng ngoái quy djnh 

1 

Thitc hiên tot: 1 
Thwc hiên chua tat: 0 
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STT Linh viyc/Tiêu chIlTiêu chI thành phân Dim ti da Ghi chü 

• 5 1 2 
Dan vj sir nghip cong 1p true thuc tuyn diing, b6 trI viên chirc theo quy djnh cüa vi trI 
vic lam và chirc danh ngh nghip, không cO hçTp dng ngoài quy djnh 
Thicc hiên tot: 1 
Thuc hiên chita tt.• 0 

5 1 3 • 
Thuc hin dÀy dü quy trInh tuyn di1ng, k kt hçp dng lam vic di vOi viên chrc; k kt 
hqp dng lam vic di vài di tlsçing Hçip dng 68 theo quy djnh 
Thirc hiên tOt: 1 
Thu-c hiên chwa tat: 0 

5 1 4 • 
Däng k thu cAu tuyn diing Cong chüc; xây drng k hoch, M chüc tuyn diing Viên chüc 
khi con biên ch 
Co thy'c hin. 0,5 
KhOng thu'c hiên. 0 

• 5 1 5 
Thijc hin b trI, Ca cÀu trueing phOng, phO trixâng phOng chuyên mon và lirang dwmg dam 
bãoquydjnh 
Thcc hiên tOt: 0,5 
Thc hiên chua idi: 0 

5.1.6 Thirc hin dung quy djnh v b thim vi trI lath do cAp phOng và tixang duo'ng 

100% ditçrc bd nhiêm ding quy dinh: 1 
Dithi 100% dzrçxc b nhiêm dr'tng quy djnh: 0 

5.1.7 Thrc hin quy djnh v dánh giá phân loti CCVC trong co quan, dan vj 0,5 
Thu-c hiên tdt. 0,5 
Thtc hiên chu-a tat: 0 

• • 
5 1 8 

Müc d hoàn thành chi tiêu tinh giãn biên ch trong näm theo l trInh da duac UBND tinh 
phê duyt 
Hoàn thành 100%: 1 
Hoàn thành dithi 100%: 0 

5 1 9 
• . 

Xây dirng và thrc hin k hotch chuyên dôi vi trI cong tác, luân chuyên trong ca quan, dan 
vi 
Hoàn thành 100%: 0,5 
Hoàn thành dui 100%: 0 

5.2 V dào to, bi dirong can b, cong chfrc, viên chtrc 
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STT Linh vtrc/Tiêu chilTiêu chI thành phn Dim ti da Ghi chü 

5 2 1 
Xây drng K hoch Dào to bi dizOng, K hoch ma lap bi diiO'ng hang nàm kjp thai, 
dam bão chit luçing theo quy djnh 

5 

Dat.' 0,5 
Ghu'a dat: 0 

5.2.2 Müc do hoàn thành k hoach ma lap bi di.ràng dã duqc phê duyt 0,5 
Hoàn thành 100%. 0,5 
Hoàn thành 80% dén du'ó'i 100%: 0,25 
Hoàn thành dithi 80%: 0 
Can b, cong chü'c trong co' quail, don vj hl  vi phim phãi xii' 1 k5i  1ut trong näm (trIc 
cá'p xä trcc thuç$c) 

1 

Không có.' 1 
Go: 0 

5.4 T 1 dit chun di ngü Can b, Cong chfrc cp xâ thuc huyn theo quy d!nh 1 
Tj lé dgt chudn dat 100% .'l 
Tj lc dat tIc 80% dithi 100%: 0,5 
Tj lç dat chudn dithi 80%.' 0 

5.5 T 1 cp nhât phãn mm quãn I CBCCVC tii co quan, don vj 0,5 
Cp nhát dy dz 100%: 0,5 

p nhát dithi 100%: 0 

5 6 
Hoàn thành vic mô tã VI trI vic lam và khung näng lire cüa Vj trI vic lam các doii vj 
siy nghip theo dñng thô'i gian quy dlnh 

1 

Hoàn thành dtng th&i gian: 1 

Khóng hoàn thành ding thai gian. 0 

6 CAl CACH C CHE QUAN L TA! CHiNH CONG 6 

6 1 
Thirc hin Quy ch dan chü; Quy ch chi tiêu ni b; Quy ch quail i, sü' ding tài san 
cong 

1 5 

6.1.1 Xây dirng Quy ch dan chü; Quy ch chi tiêu ni b; Quy ch quãn l, sCr ding tài san cong 0,5 

Co xáy dung các Quy ché'.' 0,5 
Không xáy dtng: 0 
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STT Linh vicITiêu chIlTiêu chI thành phân Dim t6i da Ghi chü 

6.1.2 Cong khai ngân sách 0,5 
Co thyc hiin cong khai: 0,5 
KhOng thyc hin cOng khai: 0 

6.1.3 Cong khai tài san cong 0,5 
Co thirc hiin cOng khai: 0,5 
KhOng thrc hiên cOng khai: 0 

6.2 Thirc hin Cong khai thu nhâp cá nhân hang näm dung quy dlnh 0,5 
Thy'chindáng: 0,5 
Thc hin khOng ding: 0 

6.3 Kt qua chi thu nhp tang them 1 

Tang tii' 1 lcn Ira len so vài mic tin hrung cci sá: 1 

Tic 0,5 dIn du'ái 1 ln so vái m&c tin lu'c,rng cci s&. 0,5 

Dithi 0,5 ln so vái tin lu'crng nggch bc, chzc vy: 0 

6.4 Báo cáo kt qua thtrc hin ch d tu chü, tu ch1u trách nhim vói co quan cap trên 0,5 
Dznghgn: 0,5 
KhOng dung han: 0 

6.5 Xây thyng và trin khai hiu qua Chuong trInh thi.rc hãnh tiêt kim, chng lang phi 0,5 

Co xây dyng và IriIn khai hiu qua: 0,5 

KhOng xdy dyng hoc khOng triln khai hiêu qua: 0 

6 6 
Cong khai Chuong trinh thirc hanh tiêt kiêm, chông lang phi, kêt qua thirc hanh tiêt 
kiçm; hanh vi lang phi va ket qua xtr ly hanh vi lang phi. 

0,5 

Co thrc hin: 0,5 

KhOng thyc hin: 0 

6 7 
Thi.rc hin thu ngân sách hang näm dtt theo Kê hotch duçrc tinh giao (ké't qua do Sà 
Tài chInh thIng kê) 

1 

Dgt. 1 

Khóng dgt. 0 
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STT Linh virc/Tiêu chIlTiêu chi thành phân Bim ti da Ghi chñ 

6 8 
Thij'c hin thu ngân sách hang 11am vuqt 10% so vó'i K hoich duçrc tinh giao (két qua 

do Sà Tài chInh thing kê) 
0 5 

Thu vuvi 10%: 0,5 

Thu khóng vztçrt 10%: 0 

7 HhIN BA! HOA QUAN LY HANH CHINH 11 

7.1 U'ng diing CNTT, Hin diii hóa quail 1 cüa co quan, don v 9 

Sü diing Kt qua Chi s tfng diing CNTT ( ICT) do Sâ Thông tin và Tmyn Thông chm 
và thm djnh, cong bi h&ng näm theo Bô Tiêu chI ICT cüa tinh. 
Dim dat du'crc = (Dim ICTx 9,)/100 

7 2 
Ap diing và duy trI H thng quãn ly chat hrçrng theo tiêu chun ISO trong hot dng 
quail i hành chInh 

2 

7.2.1 100% s thu ttic hành chInh di.rçic xây drng và áp diing quy trInh Iso 1 

Dgt: 1 

Chwa dat: 0 

7.2.2 Cong b kjp thyi, 4n hành nghiem tiic quy trInh dã cOng b 1 

Dgt: 1 

Chu'a dat: 0 

8 THIXC HIN CO CHE MOT CU'A, MOT CU'A LIEN THÔNG 8,5 

8 1 
Ti 1 TTHC thtrc hin theo co ch mt cfra, mt cfra lien thông so vol tong s TTHC dã 
thrç'c Cong b ('tnt mç5t sá TTHC không thrc hin tgi BPMC theo Nghj djnh 61,) 

2 

Thuv hiên 100%. 2 
TIt 80% dn dithi 100%: 1 
Dithi80%: 0 

8 2 
Cong chfrc Jam vic ti Bô phn tip nhn và trã kt qua dam bão v chuyên môn, ni 
quy, nhn h so' dung quy dlnh  v thành phân, thèi gian. 

1 

Dgt yêu cu: 1 

Khóng dgtyêu cu: 0 
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STT Linh virclTiêu chilTiêu chI thành phân Dim tôi da Ghi chit 

8 3 
Thu'c hiên khão sat muc d hal lông cüa t chtrc, cá nhân d61 vol d!ch  vu hành chInh 
cong cita don vj 

1 5 

8.3.1 
Co xây drng và trin khai K hoch kháo sat, cong khai kt qua dn t chirc, cá nhân 
(trkn khai thuc hin theo máuphi1u kháo sat dt4i vói ti'rng h so' theo Quylt djnh sc 
1042/QD-UBND ngày 26/4/2019 cüa UBND tinh duçrc tInh là 01 hInh th&c) 

1 

Thcc hin tit 2 hInh th&c trà len và có kt qua tdng hQp. 1 

Thzrc hiên dithi 2 hInh th&c: 0 

8.3.2 T chirc ph bin, nhc nba rut kinh nghim hotc thông báo bang van bàn v kt qua gop 0,5 

Co thztc hiên: 0,5 
Khôngthrchin: 0 

8,4 Thô'l gian giãi quyt h so' dung và trtroc hçn 3 

Dáng và sóin hçn di vái 100% h so': 3 
£hng và sam hçn th' 80% dIn dithi 100% hc so': = [tj l%] x 3 
Dingvàsám hçndzthi80%: 0 

8 5 
Thirc hiên tip nhn, trã két qua qua dch  vu Bu'u chInh cOng Ich (Riêng dja bàn huycn 
Con Dáo 05%) 

1 

Thy'c hiên tic 10% sl h so'phát sinh. 1 
Thuc hiên dithi 10% sO hO scrphát sinh: ftj l %J x 1 

DANH GIA TAC BONG CUA cAi CACH HANH CHiNH 
- 

DIEU TRA KHAO SAT XA HQI HQC 
35 

1 Khão sat sir hal lông cita ngu'ô'i dan, to chile (SIPAS) 17 

1.1 Tilp cn Djch vy (Wdnh giá tin nghi B5 plzmn mt cü'a, Website, BCCI,..) 3 

TInh theo cOng th&c = ftj lç  %J x 3 

12 
Sy' l,ài lông cüa to chá'c, cong dan v TTHC cüa don vj (Than/i p/ian ho so, & phi, t/io'i 
gian) 

2 

TInh theo cOng th&c = /t l %j x 2 
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STT Linh virclTiêu chilTiêu chI thành phãn Dim t61 da Ghi chit 

1.3 Tinh than trách nhim cüa CBCCVC tilp n/zçmn, hw4ng dan và trà kit qua 3 

TInh theo cong th&c = /1j' l %J x 3 

• 
14 

Sy' hài lông cüa ngu'iri dan v kit qua giái quylt TTHC (dáng thô'i gian, dáng kit qua, 
cam nhmn sy' thay di,) 

3 

TInh theo cOng th&c = [t l %] x 3 

1 5 
Sy' /iài lông cüa ngu'cri dan v# cci' sà' vt chat tru'Ong h9c, trung tam van boa, thl thao, 
thu' vin, an ninh trut ty', chit lu'çtng ngutn nu'ó'c, môi trwàng trên dja bàn huyn 

3 

TInh theo cOng tlth'c = ft) l %J x 3 

1.6 Tilp n/ian, xà' 1j5 j kiln gOp j phãn an/i, kiln nghj cáa ngwöi dan, t chá'c 3 

TInh theo cOng th&c ftj l %j x 3 

2 
V kiên dánh giá cüa di ngü, can b cong chirc di vói don vi (lãnh do HDND tinh, 
UBND tinh, UBND cp xä, CBCC cita don vj,...) 

18 

2.1 Tdc d5ng cüa tuyên truytn d61 vó'i vic nâng cao n/ian thá'c cüa CBCCVC 1 
TInh theo cOng thz'rc = [tj l % hài lông] x 1 

2.2 Kit qua thy'c hin Quy chl dan c/iü 0' cci' sO' tyi cci' quan, don vj 1 

TInh theo cOng thic = /ij l % hài lông] x 1 

23 
KIt qua thy'c h&n  cong tdc tilp nhn và gidi quylt do'n thw kiln nghj, khilu nyi t6 cáo 
cüa doii vi 

1 

TInh theo cOng th&c = [tj lé % hal lông] x 1 

24 
• 

Dánh giá cüa dzi bilu HDND tin/i, MTTQ VN v c/ut litçYng quán lj diu hành, vic giái 
quylt các j kiln cüa cfr tn. 
TInh theo cOng th&c = fi l % hal lông] x 1 

• 
25 

Thu'O'ng try'c HDND tIn/i, UBND tinh dánh gid Kit qua c/il dzo, diu hành, Quy chl 
lam v&c  cüa UBND tlnh, kit qua nh&m vy dup'c giao cüa do'n vj 

1 

TInh theo Cong th&c = [tj lé % hal lông/ x 1 

2 6 
Dan/i giá cáa lan/i dçzo UBND tlnh v tInh kjp t/zöi trong v&c  chá trI hoc phi htp 
111am mu'u UBND tin/i giãi quylt các vcn d, thu tyc lien quan dwçic giao 

1 

TInh theo cOng th&c = 1IJ l % hài lông] x 1 
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STT Linh viiclTiêu  chilTiêu chI thãnh phân Dim ti da Ghi chü 

2.7 
Ddnh giá v van bàn quy phzm phdp 1ut và van bàn quàn lj clii dqo diêu hành do thin 
vj ban /iành hoc tham mini ciJp có thim quyên ban hành (quy djnh rö rang, kjp 1hôi, 
không mâu thuân, chông chéo) 

1 

TInh theo cong thic = /ij l % hài lông] x 1 

28 
Vic thy'c hin Quy chl lam viêc, quy chlphái hvp trong n3i b3 cüa ccr quan, don vj 
trong giài quyêt cong vic 

1 

TInh theo cong thic = /tj l % hài lông] x 1 
2.9 KIt qua tl,rc liin char nãng, nlzim vy cüa don vj 1 

TInh theo cOng thic = [t l % hài lông] x 1 

2 10 
Triln khai dy dü, kjp tliôi các n3i dung quy djnh cáa v quàn 1j CCVC trong n5i b3 và 
d6i vái don vi try'c thu5c 

1 

Tinh theo cOng th&c = [tj lç % hài lông] x 1 

211 
Thuc hiên chl do, c/iinh sdch di vói cOng char, viên char cáa don vj dáng, dy dá, kjp 
tho'i 
TInh theo cOng thic = [t l % hài lông] x 1 

2.12 Nàng lyc cli uyên mOn cüa cong char trong pli6i hip xü' 1j cong v&c  cáa co quan, don vj 1 

TInh iheo cOng th&c = [1j lê % hài lông] x 1 
2.13 Tin/i f/ian trdch n/zim cáa CBCCVC trong phi hip, xfr 1j cong vic 1 

TInh theo cOng th&c = /ij l % hài lông] x 1 
2.14 flnh tring cOng c/iác lçti dyng cliá'c vy quyhi liqn dl tryc 4ri cd nhân 1 

TInh theo cOng th&c = /t 1cr % hal lông] x 1 

2 15 
Dan/i gid v tdc d3ng cüa v4c thyc /iành tilt kim, cli ng lang phi ngân sdch nhà nu'O'c 
trong hoqt d3ng cüa co quan, don vj 

TInh theo cOng thic = [tj l % hài lông] x 1 

1 

TInh theo cong thCrc ({t' 1 % hài lông]/100% x lii) 

2 16 
TInh hiu qua cüa vic thy'c hin co chl ty' chü, ty' c/i ju trách nh&m v sü' dyng biên 
c/il và kin/i phi quàn 1j5  han/i cli,'nh 

1 

2.17 Tin/i /iiu qua cáa vic quàn lj, sü' dyng tài san cong 1 
TInh iheo cOng thic = /tj l % hài lông] x 1 
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STT Linh vic/Tiêu chI/Tiêu chI thành phân Dim tôi da Ghi chñ 

218 
Dank gid v má'c d3 tuân thu quy trinh giái quyct cong vic theo He th6ng quãn 1j chit 
1w9ng ISO 
TInh theo cong th&c = /tj l % hal lông] x 1 

III DIEM THIXONG, DIEM TRiJ' 5 

1 DIEM THUiNG 5 

1.1 Co kt qua CCHC tt duqc UBND tinh tang b&ng khen (tInh theo nAm trên bAng khen) 1 

1.2 
CO thirc hin tinh gon b may (khong tInh d6i vâi các trung hp quy djnh cüa co quan 
trung uong hoc Tinh üy): 0.5d; Thirc hin t& Nghj djnh s 34/2019/ND-CP ngày 
24/4/2019 cüa ChInh Phü: 0.5d 

1 

• 
1 3 

Kêt qua chi thu nhp tang them bInh quân 1 ngi.thiltháng tang tir 1,5 lan trâ len so vâi mirc 
tiên luang co sâ 

1 

1 4 
Sang kiên, cách lam hay mang 'a hiu qua CCHC duçc UBND tinh hoac  To thâm djnh 
Cong nhan 

1 

1.5 Ti 1 h so xir 1 trrc tuyn müc d 3, 4 dt tü 40% tng h so tip nhan. 1 

2 DIEM TR -5 

2 1 
• 

Thirc hin không t& các ni dung v quãn 1 d báo dài vá các phuong tin tmyn thông 
phãn ánh dün,g sir that hoc do co quan cAp trên phát hin. - 2 

• 
2 2 

CO don thu to cáo, kiên nghj dung sur that hoac bj cap trên phát hin ye thai dO,  hành vi 
nhüng nhiu, sai phm trong cong vui cüa can bO,  Cong chüc, viên chirc trong don vj. - 1 

2.3 Thurc hin không tt các nhim vui, cham tr các Báo cáo cüa UBND tinh -1 

2 4 
Thuc hin khOng Mt nhim vii CCHC, gOp phAn lam giãm dim các chi s PAR INDEX, 
PCI, PAPI, SIPAS, ICT cüa tinh. - 1 

TONG DIEM 100 
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D TINH BA R!A  - VUNG TAU Bang 3 

BQ CHI sO CA! CACH HANH CHINH 
AP D1JNG CHO UBND CAC xA, PHUONG, TH! TRAN TREN D!A  BAN TNH 

an hành kern theo Quy& djnh s ?-')4 /QD-UBND ngày Otháng nárn 2019 cza UBND tinh 

STT Linh viyc/Tiêu chi/Tiêu chI thành phn Diem tôi da Ghi chü 

I DANH GIA KET QUA THIJ'C HIN CCHC CUA TINH 65 

1 CONG TAC CHI DiO, DIEU HANH CCHC 16 

1.1 Xây dirng vã thirc hin Ké hoch CCHC hang nãm 2 

1.1.1 BanhànhKhoachCCHC 1 

Dáng quy djnh (trithc 30/12 nàin trithc ikn k, dáni báo ding nói dung, ddy di 
các nhiérn vu, thai gian, kt qua hoàn thành,): 1 
Dung v thai gian hoc hoc dzng ye n5i dung: 0,5 
Khóng datyêu cu (ca thai gian lan nói dung): 0 

1.1.2 Mirc do hoàn thành K hoach CCHC 1 
Thwc hién 100% nói dung ké hoqch dê ra: 1 
Thur hiên tit 80% dIn dtthi 100%: ftj lé %J x 1 
Thwc hiên dithi 80% kl hoach: 0 

1 2 
Thu'c hin báo cáo kêt qua CCHC (Tat cá báo cáo CCHC day di so lwçrng, dam 
báo th&i gian, các muc nói dung theo quy dinh cüa UBND tinh) 

1 

Dat yêu cáu (ding th&i gian, nói dung, sO luçrng: 1 
KhOng dat 1 trong 3 yêu cáu: 0,5 
Khongdattir2yeucdu: 0 

1.3 Tuyên truyên cong tác CCHC den can b-công chile và to chfrc, cá nhân 2 
1.3.1 Mfrc do da dng hInh thüc tuyên truyên CCHC 1 

TIt 2 hInh thic tr& len: 1 
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STT Linh vçrc/Tiêu chIlTiêu chI thành phn Diem tôi da Ghi chii 

Dithi 2 hlnh thzc: 0 
1.3.2 Mirc d tht.rc hién ké hoach tuyen truyn CCHC 1 

Thuc hién 100% ké hoach: 1 
Thtrc hiên dithi 100% kl hoach: 0 

1 4 
Nh&ng giãi pháp ye chi do, diêu hành cüa lãnh dio don v trong thrc hin 
CCHC 

8 

1.4.1 Hoàn thành chi tiéu phát trin kinh t xä hi do UBND huyn giao 2 
Thwc hiên 100%: 2 
Thzrc hiên tIc 80% dhi dithi 100%: 1 
Thuv hién dithi 80%: 0 

1.4.2 Thi.rc hiên mênh lénh hành chinh cüa UBND c.p trên 1 
Thicc hiên day dü, kip th&i 100% nhiêm vu 1 
Thuc hién tIc 80% den dithi 100%: 0,5 
Thuv hién dithi 80%: 0 

1 4 3 
Thirc hin quy trInh tiêp cong dan, giãi quyêt dcn thu khiêu ni, to cáo theo quy 
djnh cüa UBND huyn 

1 

Thitc hién dy dü, k/p th&i: 1 
Thtrc hiên khóng dy dü, k/p th&i: 0,5 
Khóng thirc hiên: 0 

1.4.4 
Giái pháp ye nhán Sw CO van ban phán cong Lânh do, cong chirc phii trách 
CCHC, cong chirc B phn mt ccra dáp 1rng yeu cu chuyên mon theo quy djnh 
(kiên toàn ding Ngh/ d/nh so' 61/2018/ND-CP) 

1 

Có:1 
KhOng. 0 

1 4 5 
Co dua ni dung cái cách hành chInh dé dánh giá, kim diem trong các cuc h9p 
giao ban Qu djnh kS'  và duçic thông báo kt 1un chi dio bang van ban 

1 

CO:1 
Khong: 0 
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1.4.6 
Niêm yt cong khai và b tn hçp 1 &thng day nóng: dÀy dü s din thoti Du&ng 
day nOng Länh dao tinh, Cãi cách hành chInh, Tài nguyen môi tnrâng, Lành do 
UBND cAp huyén, xã... 

1 

Thur hién tót. 1 
Thur hin khóng tôt. 0 

1 4 7 
Niêm yet cong khai, day dü: Danh sách h nghèo, Quy hoch scr ding dat, thu chi 
tài chInh dUng quy dlnh 

1 

Thur hiên tat: 1 
Thyr hién khóng tot: 0 

1.5 Triên khai môt so chi &io cüa UBND tinh ye Cal cách hãnh chInh 2 
1.5.1 Trin khai các van ban chi dao cUa UBND tinh v CCHC 1 

Trién khai day dii, k/p thO'i (TOi da 45 ngày kê tit ngày UBND tinh ban hành van 
ban): 1 
Khóng triên khai day di, k/p th&i: 0 

1.5.2 T chirc quán trit, rUt kinh nghiêm ye chi s dã cOng b& 1 
Co td chtc quán triêt: 1 
KhOng to chic quán triêt: 0 

1 6 
Thyc hin các giãi pháp nâng cao hiu qua chInh quyên da  phuo'ng, chi so 
SIPAS, chi s PAP! theo chi dao cap trên 

1 

Co thwc hiên . 1 
KhOng thur hiên :0 

2 CA! CACH THE CHE 5 
2,1 Theo dOi thi hành pháp 1ut 3 

2.1.1 Mftc d hoàn thành ké hoch theo dOi thi hành pháp 1ut 1 
Hoàn thành 100% ké hoach:1 
Hoàn thành tIr 80% dn duöi 100% ke hoach. 0.5 
Hoàn thành dithi 80% ké hogch. 0 

2.1.2 Báo cáo và kin nghj xCr 1 két qua theo dOi thi hành pháp 1ut 1 
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Thur hiên d4y dii, k/p th&i. 1 
Thur hin khóng ddy dii, kp th&i: 0 

2 1 3 
Phát hin và xi 1 hoc kiên nghj xir 1 các vn dê bat cp hoc khong con phü 

hqp (nu có) (thl hién bang van ban kiln ngh/ hoc chi dgo xzt lj) 
1 

Thuc hién tot: 1 
Thur hiên chita tlt: 0 

2.2 
Thrc hiên rà soát, h thông hóa van ban QPPL thuc dja bàn quãn L theo 
quy d!nh  cüa Ngh d!nh  s6 34/20161ND-CP (thl hiên bang viçc xáy drng và 
thirc hiên klhoach) 

1 

Thirc hién tOt: 1 
Thyr hiên khOng tlt: 0 

2.3 Cong tác thi hành pháp luãt ye xtr 1 vi pham hành chInh 1 
2.3.1 Ban hành và triên khai thuc hiên Kê hoach theo Kê hoach cüa tinh 0,5 

Co ban hành và triln khai: 0,5 
KhOng ban hành hoc khóng triln khai thrc hin: 0 

2 3 2 
Báo cáo dy dü ni dung, dung mu quy djnh ('day dñ Phy lyc kern theo) và thTing 
thi gian quy djnh 
Báo cáo dgtyêu cOu: 0,5 
Báo cáo khOng dqtyêu cdu. 0 

3 CAl CACH THU TUC  HANH CHINH 4 
3.1 Rà soát, dánh giá thu tiic hành chInh (TTHC) 2 

3.1.1 Mirc d hoàn thành k hoach rã soát, dánh giá thu tue hành chInh 1 
Hoàn thành 100% kl hoach.1 
Hoàn thành tIe 80% den dithi 100% ké hoach: 0,5 
Hoàn thành dztó'i 80% kl hoach. 0 

3.1.2 Xtr 1' các vAn d phát hin qua rà soát 1 
100% sO yIn dl phát hin qua rà soát diec xIe lj hoc kiln nghj xü' 1j: 1 
Dithi 100% sl vá'n dl phát hin duQ'c d xü' lj hoc kiln nghj xIe lj.• 0 
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3.2 Cap nhãt kip thôi, cong khai dy dü TTHC ti Bô phãn mt cu'a 1 
Kjp th&i: 1 
Không kip thai: 0 

3 
So ltrçrng TTHC thrçc cat giãm thbi gian giãi quyêt so vri quy dnh và thic 
hiên cap nhât nôi dung trên phân mm môt cfra diên tir eGate, iGate 

1 

Tfr30%tràlên: 1 
Dtthi30%. 0 

4 CAl CACH TO CH(JC BQ MAY 5,5 

4.1 
Triên khai thrc hin Ngtij quyêt 39-NQ/TW, Ngh quyêt 18-NQ/TW, Ngh 
quyt 10/NQ-CP ngãy 03/02/2018 cüa ChInh phü theo chi do cüa Tinh üy, 
UBND tinh và cap trên 

2 

Thu'c hin day dü, k/p thai theo quy dinh: 2 
Thztc hién chita dy dz't, kip th&i: 1 
Khóng thzrc hién: 0 

4.2 
Triên khai Ngh dnh so 34/2019/ND-CP ngày 24/4/2019 cüa Chinh Phü sfra 
di, bô sung mt s quy dlnh  v can b, cong chuc cap xã và ngtrôi hot dng 
khôn2 chuyên trách & cap XL & thÔfl, t dan ph 

1 

Dqt yêu cáu. 1 
Khóng datyêu cu. 0 
Xây dirng Va thijc hin quy chê phôi hqp giãi quyêt cong vic gi&a các b 
phân vo'i nhau vã v&i khu phô, thôn, âp 

1 

Thuc hiên tot: 1 
Thuc hiên chita tot: 0 

4.4 Thirc hin ch d báo cáo d!nh kT, dt xuât v biên ch, b may theo quy djnh 1 

Dy dz, k/p th&i: 1 
KhOngdáy& 0 

4.5 Thtrc hin các quy djnh ye phân cap quãn 1 theo quy d!nh 0,5 
Thiec hién day dz các quy dinh: 0,5 
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Không thrc hin dy dü các quy djnh: 0 
XAY DING VA NANG CAO CHAT LUNG DQI NGU CAN BQ, CONG 
CHUC 

8 

• 
5 1 

Dam bão quãn 1, sü ding biên ch, can b, cong chrc và ngu'&i hot dng 
không chuyên trách dáng theo quy dinh 

3 5 

• 
Thic hin bô trI CBCC và ngithi hoat dng không chuyên trách theo dung quy 
dinh v tiêu chun chirc danh 

1 

Thtrc hiên tat: 1 
Thwc hiên c/nra tot: 0 

5.1.2 Báo cáo thiic hiên quán 12  CBCC hang näm dung han  và dy du ni dung quy djnh 0,5 

Thur hiên tat: 0,5 
Thur hiên chira t&: 0 

5.1.3 Thirc hin quy djnh v dánh giá phân loai  CBCC trong co quan, don vj 1 
Thur hién tOt:] 
Thirc hién chu'a tat: 0 

5 1 4 • 
Mirc dt hoàn thành chi tiêu tinh giãn biên ché trong näm theo 1 trInh dã duçc phé 
duyt 

1 

I-bàn thành 100%: 1 
Hoàn thành du'ài 100%: 0 

5 2 
ye dào tao, b6i dirng can b, cong chIrc Va ngirôl hot dng không chuyên 
trách 

2 

5.2.1 Xây dirng Kê hotch Dao tao  bôi dung hang näm kjp thai, dam bão chat 1ung 1 
Dgt. 1 
C'hua dat: 0 

• 5 2 2 
Ccr can b, cong chirc tham gia day dü các 1p dào tao,  bôi dung theo Van bàn 
triu tp cüa Co quan cap trén 

1 

Hoàn thành 100%: 1 
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Hoàn thành 80% dIn dzthi 100%: 0,5 
Hoàn thành dithi 80%: 0 
Can b, cong chác, ngu*i hot dng không chuyên trách thuc thâm quyên 
quãn 1 bi vi pham phái xir I ky Iuât trong nàm 

1 

Khóngcó: 1 
Có:0 

5.4 T lê cap nhât phân mêm quãn I CBCC tii co' quan, do'n vi 0,5 
Cap nhát day di 100%: 0,5 
Cap nhát dithi 100%: 0 

5.5 T lé dit chuân cüa dôi ngfl can b, cong chtrc ti don v 1 
Tj lê dat chuán dat 100% :1 
Tj lê dat chuln tir 80 dIn dithi 100%: 0,5 
Tj lé dat chuln dut5'i 80%.• 0 

6 CA! CACH CJ CHE QUAN LY TAI CHf NH CONG 5,5 

6 1 
Thtrc hin Quy chê dan chü; Quy ché chi tiêu ni b; Quy chê quãn 1, sfr 
dung tãi san cong 

1 

Co thzcc hiên cong khai: 1 
KhOng thtrc hién cong khai. 0 

6.2 Cong khai thu nhp cá nhân theo dung quy djnh 0,5 
Thu'c hién day dü, ding quy dinh: 0,5 
KhOngtót: 0 

6.3 Kêt qua chi thu nhip tang them 1 
TOng tir 0,3 IOn trà len so vó'i tién luong ngach bic, ch,c vu. 1 
TIc 0,1 dIn dithi 0,3 ln so vái tiln litcing nggch bác, chic vy. 0,5 
Dirài 0,1 in so vol tien lircrng ngach bác, ch&c vu: 0 

6 4 
Báo cáo két qua thic hin chê d tir chü, tir chju trách nhim vvi cci quan cap 
trên 

1 

Dinghqn: 1 
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Khóng dzng hin: 0 

6 5 
Cong khai Chtro'ng trInh thujc hành tiêt kim, chông lang phi; kêt qua thijc 
hành tiêt kiêm; hành vi lang pí và kêt qua xi.r ly hãnh vi lang phi. 

1 

Cóthicchién. 1 
Khóng thu'c hin: 0 

6 6 
Thic hin cong khai ngân sách xã Va CáC hot dng tài chInh khác cüa xã; 
ch do báo cáo tlnh hInh thuc hiên cong khai ngân sách 

1 

Cóthwchiên. 1 
Khóng thuc hiên: 0 

7 HIN DAI HOA QUAN LY HANH CHINH 11 
7.1 U'ng dung CNTT, Hi(n dai hóa quãn ly cüa co' quan, don vi 9 

SCr ding Két qua Chi so lfng diing CN1'T ( ICT) do Sâ Thông tin và Truyên 
Thông chm và thm djnh, cong b hang näm theo B Tiêu chI ICT cüa tinh. 
Dim dqt du'çrc = (Dihn ICTx 9)/100 

7 2 
Ap diing và duy trI H thông quãn l chat krçng theo tiêu chuân ISO trong 
hoat dông quan ly hanh chInh 

2 

7.2.1 100% sO thu tic hành chInh duçc xay dirng và áp diing quy trInh Iso 1 
Dat: 1 
Chztadat. 0 

7.2.2 Cong bô kjp thai, vn hành nghiem tüc quy trInh dã cong bO 1 
Dat. 1 
Chitadgt. 0 

8 THIXC HIEN C€ CHE MOT CUA, MOT CUA LIEN THÔNG 10 

8.1 
Ti l TTHC thrc hin theo co chê mt cfra, mt cfra lien thông so vói tOng so 
TTHC dã du'çrc cong bô ('tth môt s TTHC khong thirc hiên tai BPMC theo Nghj 
dinh 61/2018/ND-CP) 

2 

Thu'c hiên 100%: 2 
TIr 80% dIn dwó'i 100%: 1 
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Dithi 80%: 0 

8 2 
• 

Cong chirc lam vic tii B phn tiêp nhn Va trã kêt qua dam bão ye chuyên 
môn, nôi quy, nhân h so' dung quy dinh v thãnh phân, thôi gian 
Dat yêu cáu: 1 
Khóng datyêu cdu. 0 

8 3 
• 

Thçrc hin khão sat mirc d hal lông cüa to chüc, Ca nhân dôi vói dch vy 
hànli chmnh cong cüa don vj (trkn khai thu'c hin theo mâ'u philu kháo sat ddi 
vâi tItng h sd theo Quyit thnh só 1042/QD-UBND ngày 26/4/2019 cia UBND 
tinh thio'c tInh là 01 hInh tht'tc) 

2 

8.3.1 Co xay drng, thirc hin Ké hoch khão sat và cong khai den to chirc, cá nhân 
Thzic hién tfi' 2 hInh thz'c tró' len và Co két qua tong hop: I 
Tlnc hiên du'ái 2 hInh thic: 0 

8 3 2 • 
T chirc ph bin, nhtc nhà rut kinh nghim hoc thông báo bang van ban ye kêt 
quãgóp)' 
Co thwc hiên: 1 
KhOngthurhiên: 0 

8.4 Thôi gian giãi quyêt ho so dung vã triró'c hen 3 
Ding và sam hçn dói vài 100% hO s: 3 
Ding và sam hçn tIt 80% dn duái 100% h so: [tj) lê%J x 3 
Dtng Va sam hen dithi 80%: 0 

8.5 
Bô trI bang ten b phn; các quay giao dich;  ghê ngôi, ntro'c uông và các 
trang thit bj khác dung quy dnh; dam bão b TTHC du'çrc niêm yt khoa 
hoc, dé tra cüu 
Thuc hiên tOt: 1 
KhOng thitc hiên tot: 0 
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8.6 
Co triên khai mt hInh thti'c, giãi pháp nâng cao sçr hal lông cüa nguffi dan, to 
chtrc di vcri co' quan (ticcrng tác tuyên truyn qua Facebook, Zalo; thu'c hién thu' 
chác mutng, tint chia bun; nhn tin, goi din thông báo tInh trang ha so',...) 

1 

Co triln khai: 1 
Khóng triln khai: 0 

oANii GLA TAC DQNG CUA CA! CACH HANH CHINH - 
DIEU TRA KHAO SAT xA HQI HQC 

35 

1 Khão sat sii  hal lông cüa ngtrO'i dan, to chü'c (SIPAS) 17 

1.1 Tilp cn Djch vi (Dan/i giá tin nghi Bô plzmn m3t cra, B ccl,..) 3 
TInh theo cong thic = [tj) lé %J x 3 

1 2 
Sw hal lông cüa th cl,áv, cong dan v TTHC cüa don vj (thành p/ian ho so', ! 
plii thöigian) 

2 

TInh theo cOng thic = [tj lê %J x 2 
1.3 Tin/i thEm trácli nh4m cüa CBCCVC tiê'p nhân, hwO'ng dan và trã kêt qua 3 

TInh theo cOng thá'c =Itj  lé %j x 3 

1 4 
Sw hal lông cáa ngithi dan v kIt qua giãi quyêt TTHC ('dáng 1/i lii gian, dáng 
kit qua, cam nh,in sy tliay d&) 

4 

TInh theo cOng thzc = ftj lé %J x 4 

1.5 
Sw ha! lông cüa ngwri dan ye chat lu'rng giái trInh kiên nghj, cung cap 1/tOng 
tin quy hoçich sü' dyng dat, li3 nghèo, thu c/ti tài chInh, chat lu'qng cüa ngutin 
nithc, mOi trwô'ng, an nm/i trIt ty! trên tija bàn xd 

3 

TInh theo cOng thtc = /'t lé %J x 3 
1.6 Tiêp nl,in, xa' ljj kilt, gópjplián an/i, kiln nghj cüa ngwà'i dan, to chá'c 2 

TInh theo cOng thic = ft) l %J x 2 
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2 
Y kin dánh giá cüa di ngü, can b cong chirc dôi vri don vj (länh do 
HDND tinh, UBND tinh, UBND cp xã, CBCC ella don v!,...) 

18 

2.1 Tác d3ng cüa luyên 1ruyn d6i vó'i vic nâng cao nhn thá'c cüa CBCCVC 1 
TInh theo cong thic = [t lé % hài lông] x 1 

2.2 Ktt qua thy'c hiên Quy chI dan cl,ü ö co sô Igi co quan, don vj 1 
TInh theo cOng thic = / lé % hài lông! x 1 

• 
23 

Kêt qua tl,tc hin cong tác tiêp i,l,n và gidi quyêt don tl,w kiên nghj, khilu ngi 
to cáo cãa don vj 

1 

TInh theo cOng thtc = /tj lê % hài lông] x 1 

• 
24 

Dan/i gid cüa dgi biêu HDND huyçn, MTTQ VN huyn v chat luing qudn lj 
diu bàn!,, vic giãi quylt các j kiên cüa cá in. 

1 

Tinh theo cOng thj'tc = [tj l % hài lông] x 1 

2.5 
Thithng tric HDND liuyn, UBND huyn dan/i giá Kêt qua clii dçzo, diu 
haul,, Quy clie' lam vic cüa UBND liuyn, két qua nlzim vy du'rc giao cáa 
ton V 

1 

Tinh theo cOng thár = [ l % hal lông] x 1 
2.6 Hieu qud hioçzi d3ng cáa Ban Than!, Ira n/ian dan 1 

TInh theo cOng thá'c = [tj lé % hal lông] x 1 

2.7 
Dánh giá v van bàn clii dio diêu bàn!, và van bàn quãn lj  clii dgo diu lzành 
do don vj ban han/i /ioc (ham mwu cp có th,m quyn ban bàn!, (quy djn/i rö 
rang, k/p tliài, không mâu thuân, cluing chéo) 

1 

TInh theo cOng thic = ftj l % hal lông] x I 

2 8 
• 

Vic thy'c !iiên Quy die lam vic, quy chê phôi hYp trong n5i b cüa co quan, 
don vj trong giãi quylt cong vic 

1 

TInh theo cOng thtc = [ lé % hal lông] x 1 
2.9 Ktt qua (hire hin chfrc nàng, nb,im vu cüa don vj 1 

TInh theo cOng thtrc [tj l % hài lông] x 1 
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• 
2 10 

Triên khai d4y  îü, kjp tithi các n3i dung quy djn/, cüa v quân ij CCVC trong 
nôi bô và ctôi vói thin vi tru'c thuôc 

1 

TInh theo cong thic = [t l % hài lông] x 1 

2 11 
• 

Thyc hin cheA  do, chInh sách di vo'i cong c/,á'c, viên c/th'c cüa don vj dáng, 
d4y dü, kfp thôi 

1 

Tinh theo cOng thic = ft) ìé % hài lông] x 1 

2 12 
Náng lyc chuyên mon cüa cOng c/,á'c trongphi hçip xfr lj cong vic cüa co 
quan, thin vj 

1 

TInh theo cOng thi'c = [t lé % hài lông] x 1 
2.13 Tin/i than trách nhiêm cüa CBCCVC trongpliôi h9p, xá' lj cong viçc 1 

Tinh theo cOng thtc = ftj lê % hal lOng/ x I 
2.14 Tin/i (rang cong c/iá'c Iqi dyng c/i&c vy quyn hyn dê tryc Iqi cd n/ian 1 

Tinh theo cOng thic = f l % hài lông] x 1 

• 
2 15 

Dan/i giá ye tác dng ala vic t/i(rc han/i tilt kim, c/lông Iãngp/iIngân sac/i 
nhà nzthc trong hoyt d3ng ala co' quan, thin vi 

1 

TInh theo cOng thic = ftj iê % hài lông] x 1 

2 16 
TIn!, hiu qua cüa vic thy'c Ii&n co' c/il 4 ch,ü, tr chju trác/z n/,im ye sil' 
dyng biên chê và kin/i phi quán Ij /thnh chin/i 

1 

TInh theo cOng tht'c [tj lé % hài lông! x 1 
2.17 Tin/i hiêu qud cüa v4c quãn lj, sfr dyng tài san cong 1 

Tmnh theo cOng thz'rc = /tj) lé % hal lông] x 1 

• 
2 18 

Dan!, giá ye má'c d tuân thu quy trin/z giái quylt cong vic t/,eo He 1116ng 
quán lj chit iuing ISO 

1 

TInh theo cOng thic = /tj l % hal lông! x 1 

III DIEM THIIONG, DIEM TRIX 5 

1 DIEM THIJONG 5 
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• 
CO kt qua CCHC t& thrçc UBND tinh tang bang khen (tinh theo näm trên bang 
khen) 

1 

1 2 
• 

Kt qua chi thu nhp tang them bInh quän 1 nguài/tháng tang tr 01 lAn trâ len so 
vOi mirc tiên 1ucng Co so 

1 

• 
1 3 

Sang kiên, each lam hay mang 'a  hiu qua CCHC duçc UBNT tinh hoc To thâm 
djnhcôngnhn 

1 

1.4 
T' 1 ho so trirc tuyên mrc d 3 phát sinh 20% trên tong so ho so tip nhn: 0,5 
dim; tip nhn hoc trã kt qua qua djch v1i Buu chInh cong Ich dat  05% tng s 
h so phát sinh: 0,5 dim. 

1 

1.5 
Thrc hin tot Nghj djnh so 34/2019/ND-CP ngày 24/4/20 19 cüa ChInh Phü sOa 
diii, b sung mt s quy djnh v can b, cong chcrc cAp xã và nguOi hoat  dng 
khong chuyên trách 0 cAp xã, 0 thôn, t dan ph 

1 

2 DIEM TRU -5 

2 1 
Thrc hin không t& các ni dung v quãn 1 d báo dài và các phuong tin truyn 
thông phãn ánh dung sy tht hoac  do co quan cAp trên,phát hin. - 2 

2.2 
Co don thu to cáo, kiên nghj dung sir tht hoc bj cap trên phát hin ye thai d, 
hành vi nhüng nhiu, sai pham trong cong vu cüa can b, cong chrc, viên chirc 
trong don vl. 

-1 

2 3 
Thirc hin không tot cac nhim vi, chm tr các Báo cáo cüa UBND tinh; hoäc 
gop phAn lam giam dim chi s6 CCHC cüa tinh - 1 

2 4 
Tinh üy, UBND tinh hoc Huyn üy, UBND huyn phé bInh trong cOng tác chi 
dao diu hành, quán l, cong viéc tai  dja phuong 

1 

TONG DIEM 100 
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