
STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Điểm 

tối đa
Cách thực hiện và chấm điểm

Tài liệu kiểm chứng (là các tài 

liệu do đơn vị ban hành; được ghi 

đầy đủ: số, ký hiệu, ngày ban 

hành, trích yếu )

1 2 3 4 5

A PHẦN A: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 100

1
CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH

HÀNH CHÍNH
17.5

1.1 Xây dựng Kế hoạch CCHC hằng năm 6

1.1.1
Ban hành kịp thời Kế hoạch CCHC hằng năm của đơn vị kịp

thời, đạt yêu cầu theo hướng dẫn.
2

Nội dung kế hoạch CCHC được ban 

hành hằng năm phải xác định được đầy 

đủ 06 nội dung, kết quả nhiệm vụ trong 

kế hoạch phải xác định đầy đủ, cụ thể; 

thời gian ban hành muộn nhất là ngày 

15/01 năm liền kề

Kế hoạch CCHC của năm hiện 

hành.

1.1.2

Xác định đầy đủ các nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực phù

hợp với Kế hoạch của tỉnh, sát với tình hình thực tế của đơn

vị và bố trí kinh phí triển khai.

2

Kế hoạch CCHC phải xác định được đầy 

đủ 06 nhiệm vụ và có bố trí kinh phí để 

triển khai thực hiện.

(1) Kế hoạch CCHC của năm 

hiện hành. (2) Dự toán kinh phí 

có mục chi cho CCHC.

1.1.3 Mức độ thực hiện kế hoạch CCHC 2
Tính tỷ lệ % số nhiệm vụ CCHC được 

hoàn thành để đánh giá và chấm điểm.

(1) Kế hoạch CCHC của năm 

hiện hành. (2) BC CCHC năm.

1.2 Báo cáo CCHC 2

Báo cáo CCHC quý 1, 2, 3 và BC CCHC 

năm phải đáp ứng đầy đủ số lượng, nội 

dung và thời gian gửi BC đúng quy định.

(1) Báo cáo CCHC quý 1, 2, 3 

và BC CCHC năm; (2) Các tài 

liệu kiểm chứng khác liên quan 

(nếu có).

1.2.1 Số lượng  báo cáo (báo cáo quý I, II, III, báo cáo năm) 1

1.2.2 Báo cáo được gửi đúng thời gian quy định 1

1.3 Tự kiểm tra công tác CCHC 2.5

Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra CCHC 

của đơn vị nằm trong Kế hoạch CCHC 

hằng năm hoặc nằm trong Kế hoạch kiểm 

tra khác. Từng nhiệm vụ trong kế hoạch 

phải cụ thể, xác định rõ kết quả, rõ trách 

nhiệm và thời gian triển khai, hoàn thành 

trong năm.

Kế hoạch tự kiểm tra CCHC 

hoặc tài liệu khác có liên quan 

(nếu có).

BẢN HƢỚNG DẪN TỰ KIỂM TRA VÀ CHẤM ĐIỂM

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ DÂN CHỦ CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH

(Ban hành kèm theo Quy định về tự kiểm tra cải cách hành chính và dân chủ cơ sở tại các đơn vị thuộc Sở Lao động - TB&XH Quảng Ninh)
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1.3.1

Kế hoạch tự kiểm tra CCHC do đơn vị ban hành (có Kế

hoạch kiểm tra riêng hoặc nằm trong Kế hoạch CCHC năm

hoặc lồng ghép trong Kế hoạch kiểm tra khác )

1
Đơn vị có trách nhiệm tự xây dựng kế 

hoạch tự kiểm tra CCHC

1.3.2 Mức độ hoàn thành kế hoạch kiểm tra 1

Tính tỷ lệ % các nhiệm vụ của kế hoạch 

kiểm tra CCHC được thực hiện để đánh 

giá và chấm điểm.

1.3.3 Xử lý, giải quyết các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 0.5

Tính tỷ lệ % số vấn đề phát hiện qua tự 

kiểm tra CCHC đã được xử lý hoặc kiến 

nghị cấp có thẩm quyền xử lý so với tổng 

số vấn đề phát hiện qua tự kiểm tra để 

đánh giá và chấm điểm.

1.4 Công tác thông tin, tuyên truyền 2

1.4.1 Kế hoạch tuyên truyền CCHC 0.5

Kế hoạch tuyên truyền CCHC có thể 

được ban hành riêng hoặc lồng với kế 

hoạch CCHC năm; từng nhiệm vụ của Kế 

hoạch phải xác định cụ thể, rõ ràng, có 

mốc thời gian hoàn thành và ban hành 

đúng thời gian quy định (không quá 15 

ngày sau khi Sở ban hành kế hoạch). Nếu 

ban hành quá thời gian quy định hoặc 

không ban hành thì đánh giá 0 điểm.

Kế hoạch tuyên truyền CCHC.

1.4.2 Mức độ hoàn thành kế hoạch tuyên truyền CCHC 1

Tính tỷ lệ % số nhiệm vụ được hoàn 

thành theo Kế hoạch tuyên truyền CCHC 

để đánh giá và chấm điểm.

(1) Kế hoạch tuyên truyền 

CCHC. (2) BC định kỳ CCHC. 

(3) Kết quả thực hiện kế hoạch 

tuyên truyền CCHC (số lượng 

tin, bài, hình thức, cách thức 

tuyên truyền; số lượt người được 

tiếp nhận thông tin tuyên truyền 

về CCHC). (4) Các tài liệu kiểm 

chứng khác (nếu có)
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1.4.3

Đăng tải những nội dung về công tác cải cách hành chính tại

bản tin của đơn vị hoặc đăng tải trên cổng thông tin thành

phần, trang thông tin điện tử của đơn vị, của tỉnh

0.5

Thực hiện các hình thức tuyên truyền 

CCHC như hội nghị, tập huấn (nếu có); 

đăng tải các thông tin CCHC tại bản tin 

của đơn vị, đăng tải trên website…

 (1) BC định kỳ CCHC. (2) 

Cung cấp đường link tới tin bài 

hoặc hình ảnh đã tuyên truyền 

trên website của đơn vị hoặc của 

tỉnh.

1.5 Sự năng động trong chỉ đạo, điều hành CCHC 2

1.5.1 Phụ trách công tác CCHC 0.5

Nếu có văn bản phân công cụ thể cho 

Thủ trưởng đơn vị trực tiếp chỉ đạo, lãnh 

đạo điều hành CCHC thì chấm 0.5 điểm; 

nếu giao cho cấp phó đơn vị lãnh đạo, chỉ 

đạo thì chấm 0 điểm.

Văn bản phân công nhiệm vụ 

phụ trách CCHC cho Thủ trưởng 

đơn vị.

1.5.2
Có phân công và giao nhiệm vụ cho bộ phận chuyên môn và

công chức phụ trách công tác CCHC 
0.5

Nếu có văn bản phân công cụ thể cho bộ 

phận chuyên môn và công chức phụ trách 

CCHC thì chấm 0.5 điểm; nếu không có 

văn bản thì chấm 0 điểm.

(1) Văn bản phân công nhiệm vụ 

phụ trách CCHC cho công chức, 

viên chức đơn vị. (2) Ban hành 

các văn bản chỉ đạo nhằm đẩy 

mạnh công tác CCHC của đơn 

vị. (3) Số lượng các cuộc họp 

của cơ quan, đơn vị về công tác 

CCHC và các nội dung liên quan 

đến công tác CCHC (kể cả họp 

giao ban tập thể lãnh đạo).

1.5.3
Có sáng kiến, giải pháp mới trong cải cách hành chính (được

HĐ SK Sở trở lên phê duyệt)
1

Sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC 

phải được cấp Sở trở lên phê duyệt hoặc 

cho phép thí điểm; lần đầu được áp dụng 

hoặc áp dụng thử để nâng cao hiệu quả 

thực hiện nhiệm vụ CCHC. Nếu có từ 2 

sáng kiến trở lên thì chấm 1 điểm; có 1 

sáng kiến thì chấm 0,5 điểm; không có 

sáng kiến thì chấm 0 điểm.

Các văn bản phê duyệt triển khai 

các giải pháp mới trong thực 

hiện các nội dung CCHC; văn 

bản công nhận sáng kiến của Sở 

và cơ quan có thẩm quyền.
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1.6 Thực hiện các nhiệm vụ đƣợc Sở giao 3
Đánh giá trên cơ sở các nhiệm vụ Sở đã 

giao cho đơn vị.

BC thực hiện nhiệm vụ của đơn 

vị. VPS sẽ căn cứ vào nhiệm vụ 

Sở đã giao cho đơn vị để thẩm 

định.

2 CẢI CÁCH THỂ CHẾ 5

2.1 Xây dựng văn bản quản lý, điều hành 1.5

2.1.1
Trong năm, thực hiện ban hành văn bản kịp thời đáp ứng

được yêu cầu quản lý, điều hành công tác của đơn vị
0.5

Căn cứ yêu cầu quản lý, điều hành công 

tác và chỉ đạo của Sở, đơn vị ban hành 

các văn bản quản lý, điều hành kịp thời.

Văn bản quản lý, điều hành được 

ban hành trong năm.

2.1.2

Tham mưu HĐND, UBND và Sở ban hành văn bản quy định

chi tiết nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của ngành được

VBQPPL của trung ương giao (nếu có)

1

Căn cứ VBQPPL, đơn vị tham mưu cho 

cấp trên ban hành văn bản quản lý phù 

hợp; nếu tham mưu kịp thời thì chấm 1 

điểm; nếu tham mưu không kịp thời thì 

chấm 0 điểm.

Văn bản báo cáo đề xuất hoặc 

văn bản trình của đơn vị có liên 

quan đến nội dung tham mưu.

2.2 Công tác rà soát, hệ thống văn bản quản lý nội bộ đơn vị 2

2.2.1
Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa

văn bản của Sở
1

Căn cứ Kế hoạch và hướng dẫn của Sở, 

đơn vị xây dựng kế hoạch tự rà soát, hệ 

thống hóa văn bản do đơn vị ban hành.

Kế hoạch tự rà soát, hệ thống 

hóa văn bản của đơn vị.

2.2.2
Xử lý kết quả sau rà soát, hệ thống hóa văn bản quản lý nội

bộ
1

Tính tỷ lệ % số vấn đề phát hiện được xử 

lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có 

thẩm quyền xử lý so với tổng số vấn đề 

phát hiện qua tự kiểm tra để đánh giá và 

chấm điểm.

Báo cáo kết quả tự rà soát, hệ 

thống hóa văn bản của đơn vị.

2.3

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp

luật cho công chức, viên chức, ngƣời lao động và tổ chức

ngày pháp luật hằng năm

1.5

2.3.1
Ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp

luật và tổ chức ngày pháp luật hằng năm
0.5

Căn cứ Kế hoạch và hướng dẫn của Sở, 

đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức 

ngày pháp luật hằng năm thực hiện tại 

đơn vị.

(1) Kế hoạch tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật hằng 

năm; (2) Kế hoạch tổ chức ngày 

pháp luật hằng năm.
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2.3.2

Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục

pháp luật và báo cáo kết quả tổ chức ngày pháp luật hằng

năm

1

Đơn vị thực hiện đầy đủ Báo cáo kết quả 

thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật và tổ chức ngày pháp luật.

Báo cáo kết quả thực hiện tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật của 

đơn vị.

3
CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ 

NƢỚC
1.5

Rà soát chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của đơn vị và

các phòng trực thuộc, có phân công nhiệm vụ cụ thể của

từng phòng và phân công nhiệm vụ đối với công chức,

viên chức

1.5

3.1

Thực hiện rà soát, đề xuất với Sở xem xét, điều chỉnh chức

năng, nhiệm vụ của đơn vị khi có văn bản của Chính phủ và

hướng dẫn của Bộ chuyên ngành, chỉ đạo của Tỉnh (nếu có).

0.5

Các đơn vị phải thường xuyên rà soát, 

tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy và 

kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các 

phòng đảm bảo quy định.

Báo cáo CCHC quý 1, 2, 3 và cả 

năm hoặc Báo cáo chuyên đề 

đánh giá về rà soát, kiện toàn tổ 

chức bộ máy của đơn vị.

3.2

Quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng thuộc

đơn vị khi có Quyết định hoặc quy định lại chức năng, nhiệm

vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan có thẩm quyền

0.5

Khi có Quyết định hoặc quy định lại 

chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ 

máy của cơ quan có thẩm quyền thì đơn 

vị phải rà soát, quy định lại chức năng, 

nhiệm vụ của các phòng chuyên môn.

Quyết định quy định lại chức 

năng, nhiệm vụ của các phòng 

thuộc đơn vị. Việc ban hành, sửa 

đổi, bổ sung các quy chế hoạt 

động của cơ quan, đơn vị cho 

phù hợp với những quy định mới 

của Chính phủ, của Bộ, ngành và 

của địa phương (Quy chế làm 

việc, Quy tắc ứng xử, Quy chế 

dân chủ...).

3.3

Việc xây dựng Quy chế làm việc của đơn vị khi có Quyết

định hoặc quy định lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức

bộ máy của cấp có thẩm quyền

0.5

Trên cơ sở Quyết định hoặc quy định của 

cấp có thẩm quyền về chức năng, nhiệm 

vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy, đơn vị có 

trách nhiệm xây dựng Quy chế làm việc 

của đơn vị

Quy chế làm việc của đơn vị

4
XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI 

NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
6.5

4.1
Xác định cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề 

nghiệp viên chức theo vị trí việc làm
1.5
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4.1.1
Xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí 

việc làm của đơn vị
1

Đơn vị phải xây dựng và ban hành kịp 

thời bản mô tả công việc và khung năng 

lực vị trí việc làm, được điều chỉnh kịp 

thời hằng năm khi có thay đổi.

Quyết định ban hành về bản mô 

tả vị trí việc làm và khung năng 

lực. Kết quả theo dõi của VPS.

4.1.2
Thực hiện cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp

viên chức theo danh mục vị trí việc làm đã được phê duyệt:
0.5

Tính tỷ lệ % số lượng công chức, viên 

chức của đơn vị được thực hiện theo 

đúng cơ cấu ngạch công chức, chức danh 

nghề nghiệp viên chức theo chức danh vị 

trí việc làm đã được phê duyệt.

(1) Báo cáo đánh giá chất lượng

công chức, viên chức cuối năm;

(2) Các Báo cáo CCHC. (3) Kết

quả theo dõi của VPS.

4.2
Thực hiện tiếp nhận, bố trí sử dụng công chức, viên

chức, ngƣời lao động
0.5

Việc tiếp nhận, bố trí sử dụng công chức, 

viên chức, người lao động phải đúng quy 

định của các văn bản quy phạm pháp luật 

có liên quan.

(1) Báo cáo đánh giá chất lượng

công chức, viên chức cuối năm;

(2) Các Báo cáo CCHC. (3) Kết

quả theo dõi của VPS.

4.3 Thực hiện tinh giản biên chế trong đơn vị 1

4.3.1 Xây dựng Kế hoạch tinh giản biên chế của đơn vị 0.5

Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tinh 

giản biên chế của đơn vị và của Sở; có 

điều chỉnh hằng năm.

(1) Kế hoạch/ văn bản bổ sung

hằng năm; (2) Báo cáo CCHC;

(3) Kết quả tổ chức triển khai

thực hiện Nghị định

108/2014/NĐ-CP của Chính phủ

về chính sách tinh giản biên chế

và các văn bản của cấp có thẩm

quyền về thực hiện quy trình

triển khai chính sách tinh giản

biên chế.

4.3.2 Mức độ hoàn thành kế hoạch tinh giản biên chế trong năm 0.5

Trên cơ sở Kế hoạch đã được duyệt, tính 

tỷ lệ % số lượng biên chế đã được thực 

hiện tinh giản theo kế hoạch đề ra.

(1) Báo cáo kết quả thực hiện

tinh giản biên chế; (2) Báo cáo

CCHC; Văn bản khác có liên

quan (nếu có).

4.4 Công tác đào tạo, bồi dƣỡng CCVC 1
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Điểm 

tối đa
Cách thực hiện và chấm điểm

Tài liệu kiểm chứng (là các tài 

liệu do đơn vị ban hành; được ghi 

đầy đủ: số, ký hiệu, ngày ban 

hành, trích yếu )

1 2 3 4 5

4.4.1
Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCVC của đơn vị

hằng năm
0.5

Đơn vị phải xây dựng Kế hoạch đào tạo, 

bồi dưỡng CCVC của đơn vị hằng năm 

đảm bảo đáp ứng yêu cầu nâng cao năng 

lực, trình độ của công chức, viên chức.

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

CCVC của đơn vị hằng năm. Số 

liệu về lượt cán bộ, công chức, 

viên chức được cử đi đào tạo, 

bồi dưỡng so với kế hoạch.

4.4.2 Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCVC hằng năm 0.5

Tính tỷ lệ % số lượng công chức, viên 

chức của đơn vị được cử đi đào tạo, bồi 

dưỡng để chấm điểm.

(1) Báo cáo công tác đào tạo, bồi

dưỡng; (2) Báo cáo CCHC; Văn

bản khác có liên quan (nếu có).

4.5 Đánh giá, phân loại công chức, viên chức 1.5

4.5.1
Thực hiện trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại công chức,

viên chức theo quy định
0.5

Đơn vị có trách nhiệm thực hiện đánh 

giá, phân loại công chức, viên chức theo 

quy định của Chính phủ và hướng dẫn 

của Sở Nội vụ.

Báo cáo kết quả đánh giá, phân

loại công chức, viên chức 

4.5.2
Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công

chức, viên chức
1

Thống kê danh sách cán bộ, công chức bị 

kỷ luật trong năm để làm căn cứ chấm 

điểm.

(1) Báo cáo CCHC; (2) Danh

sách cán bộ, công chức bị kỷ luật 

trong năm; (3) Văn bản khác có

liên quan (nếu có).

4.6 Thực hiện giải quyết chế độ, chính sách CCVC 0.5

Đơn vị có trách nhiệm thực hiện giải 

quyết chế độ, chính sách cho công chức, 

viên chức đảm bảo kịp thời và theo quy 

định hiện hành.

Báo cáo đánh giá cán bộ, công 

chức, viên chức hằng năm; Kết 

quả theo dõi, kiểm tra của VPS.

4.7
Thực hiện việc báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề về

chất lƣợng đội ngũ CBCCVC trong đơn vị
0.5

Đơn vị có trách nhiệm báo cáo định kỳ, 

báo cáo chuyên đề về chất lượng đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo 

kịp thời và đầy đủ.

Báo cáo đánh giá cán bộ, công 

chức, viên chức hằng năm; Kết 

quả theo dõi, kiểm tra của VPS.

5 CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 5.5
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Điểm 

tối đa
Cách thực hiện và chấm điểm

Tài liệu kiểm chứng (là các tài 

liệu do đơn vị ban hành; được ghi 

đầy đủ: số, ký hiệu, ngày ban 

hành, trích yếu )

1 2 3 4 5

5.1 Thực hiện công khai tài chính 1

Đơn vị có trách nhiệm thực hiện công 

khai tài chính đảm bảo nội dung và thời 

gian theo quy định.

(1) Báo cáo kết quả thực hiện 

công khai tài chính; (2) Quy chế 

chi tiêu nội bộ; (3) Quy chế quản 

lý tài sản; (4) Phương án tiết 

kiệm; (5) Báo cáo thực hiện tự 

chủ hằng năm; (6) Kết quả theo 

dõi, kiểm tra của phòng KHTC 

Sở.

5.2 Lập và gửi báo cáo quyết toán 1

Đơn vị có trách nhiệm lập và gửi báo cáo 

quyết toán hằng năm đảm bảo thời gian 

theo quy định.

Báo cáo quyết toán hằng năm; 

Kết quả theo dõi, kiểm tra của 

phòng KHTC Sở.

5.3
Báo cáo thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về

sử dụng biên chế và kinh phí
0.5

Đơn vị có trách nhiệm thực hiện đảm bảo 

nội dung và gửi đúng thời hạn Báo cáo 

kết quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh 

phí hằng năm

Báo cáo kết quả thực hiện chế độ 

tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 

dụng biên chế và kinh phí hằng 

năm; Kết quả theo dõi, kiểm tra 

của phòng KHTC Sở.

5.4
Tiết kiệm kinh phí, tăng thu nhập cho công chức, viên 

chức làm việc tại đơn vị 
2

Đơn vị có trách nhiệm tiết kiệm kinh phí, 

tăng thu nhập cho công chức, viên chức 

làm việc tại đơn vị 

Báo cáo kết quả thực hiện chế độ 

tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 

dụng biên chế và kinh phí hằng 

năm; Kết quả theo dõi, kiểm tra 

của phòng KHTC Sở.

5.5 Xây dựng và rà soát, sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ 0.5

Nếu có Quyết định ban hành quy chế chi 

tiêu nội bộ hoặc văn bản triển khai rà 

soát quy chế chi tiêu nội bộ thì chấm 0,5 

điểm; nếu không có thì chấm 0 điểm.

Quyết định ban hành quy chế chi 

tiêu nội bộ hoặc văn bản triển 

khai rà soát quy chế chi tiêu nội 

bộ.

5.6 Xây dựng dự toán ngân sách hằng năm 0.5

Đơn vị có trách nhiệm xây dựng dự toán 

ngân sách hằng năm đúng quy định và 

gửi đúng thời hạn.

Văn bản xây dựng dự toán ngân 

sách hằng năm; Kết quả theo 

dõi, kiểm tra của phòng KHTC 

Sở.

6 HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH 60

6.1 Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 15
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Điểm 

tối đa
Cách thực hiện và chấm điểm

Tài liệu kiểm chứng (là các tài 

liệu do đơn vị ban hành; được ghi 

đầy đủ: số, ký hiệu, ngày ban 

hành, trích yếu )

1 2 3 4 5

6.1.1 Tỷ lệ tổng số máy tính/ tổng số CBCCVC của đơn vị
Điểm = Tỷ lệ 

x Điểm tối đa
2

Danh sách cán bộ có 

máy tính. Tổng số cán bộ công 

chức, viên chức đơn vị

6.1.2
Tỷ lệ băng thông internet của đơn vị (Tổng băng thông 

đường truyền / Tổng số CBCCVC)

Điểm = Tỷ lệ 

x Điểm tối đa
2

Hợp đồng hoặc hoá đơn thanh toán 

cước viễn thông

6.1.3 Đơn vị có máy quét để gửi văn bản điện tử 2
Liệt kê danh sách các máy quét của  

đơn vị

6.1.4 Hệ thống mạng không dây (Wi-Fi) của đơn vị 2
Ảnh chụp/quét Sổ theo dõi tài sản 

các năm 2018, 2019

6.1.5

Mạng không dây của đơn vị được phân tách thành mạng 

không dây dành cho khách đến làm việc và mạng không dây 

cho nội bộ đơn vị sử dụng

2
Ảnh chụp/quét Sổ theo dõi tài sản 

các năm 2018, 2019

6.1.6 Có Hệ thống chống sét lan truyền bảo vệ mạng LAN 2
Nêu rõ thiết bị/phần mềm/biện pháp 

bảo vệ

6.1.7

Tỷ lệ máy tính của đơn vị đã được trang bị phần mềm phòng 

chống virut có bản quyền (Số máy tính có phần mềm virut 

bản quyền/Tổng số máy tính của đơn vị)

Điểm = Tỷ lệ 

x Điểm tối đa
1

Hợp đồng/hoá đơn/Sổ theo dõi tài 

sản có thể hiện việc đầu tư, mua 

sắm phần mềm phòng chống virut 

bản quyền

6.1.8 Có thiết lập các chính sách bảo vệ trên Firewall 2 Nêu rõ các chính sách

6.2
Ứng dụng Hệ thống thông tin và CSDL quản lý văn bản 

tỉnh
22

6.2.1 Tỷ lệ văn bản đi gửi qua hệ thống Quản lý văn bản của tỉnh.
Điểm = Tỷ lệ 

x Điểm tối đa
3

Ảnh chụp trang cuối màn hình tìm 

kiếm văn bản đi (theo thời điểm 

thống kê) và ảnh chụp trang cuối sổ 

văn bản đi của đơn vị theo thời 

điểm thống kê

6.2.2
Tỷ lệ Văn bản đến được Thủ trưởng đơn vị giao xử lý trên 

phần mềm

Điểm = Tỷ lệ 

x Điểm tối đa
3

Ảnh chụp màn hình Quá trình xử lý 

của Thủ trưởng đơn vị (12 tháng, 

mỗi tháng chụp 1 ảnh màn hình quá 

trình xử lý của Thủ trưởng đơn vị). 

Số lượng văn bản đến của đơn vị 

từng tháng trong thời điểm thống kê
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Điểm 

tối đa
Cách thực hiện và chấm điểm

Tài liệu kiểm chứng (là các tài 

liệu do đơn vị ban hành; được ghi 

đầy đủ: số, ký hiệu, ngày ban 

hành, trích yếu )

1 2 3 4 5

6.2.3
Tỷ lệ văn bản được Lãnh đạo đơn vị bút phê xử lý công việc 

trên hệ thống phần mềm.

Điểm = Tỷ lệ 

x Điểm tối đa
2

04 ảnh chụp màn hình quá trình xử 

lý văn bản của từng Lãnh đạo trong 

thời điểm thống kê, mỗi quý cung 

cấp 01 văn bản

6.2.4
Tỷ lệ Trưởng các phòng (có tài khoản) của đơn vị xử lý công 

việc trên phần mềm 

Điểm = Tỷ lệ 

x Điểm tối đa
2

04 ảnh chụp màn hình quá trình xử 

lý văn bản của từng Trưởng phòng 

trong thời điểm thống kê, mỗi quý 

cung cấp 01 văn bản

6.2.5
Tỷ lệ công chức, viên chức (có tài khoản) của đơn vị tạo và 

sử dụng hồ sơ công việc

Điểm = Tỷ lệ 

x Điểm tối đa
2

Ảnh chụp màn hình trang cuối Báo 

cáo văn bản đến do Lãnh đạo đơn 

vị xử lý (Trong mục Báo cáo Thống 

kê) 

6.2.6
Tỷ lệ công chức, viên chức (có tài khoản) của đơn vị sử dụng 

chức năng Văn bản nội bộ

Điểm = Tỷ lệ 

x Điểm tối đa
2

Ảnh chụp Sổ văn bản nội bộ của 

từng công chức, viên chức.

6.2.7
Tỷ lệ công chức, viên chức (có tài khoản) của đơn vị sử dụng 

chức năng Phiếu trình

Điểm = Tỷ lệ 

x Điểm tối đa
2

Ảnh chụp màn hình Tra cứu phiếu 

trình của từng công chức, viên chức

6.2.8
Tỷ lệ công việc được Thủ trưởng đơn vị phê xử lý công việc 

trên hệ thống phần mềm

Điểm = Tỷ lệ 

x Điểm tối đa
3

04 ảnh chụp màn hình quá trình xử 

lý văn bản của Thủ trưởng đơn vị 

trong thời điểm thống kê; Mỗi quý 

cung cấp 01 văn bản

6.2.9
Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức (có tài khoản) của đơn vị 

sử dụng phần mềm 

Điểm = Tỷ lệ 

x Điểm tối đa
3

Danh sách CBCCVC được cấp tài 

khoản sử dụng phần mềm.

6.3 Ứng dụng chữ ký số 16

6.3.1

Tỷ lệ văn bản đi (Trừ văn bản thuộc danh mục bí mật) của 

đơn vị được ký số đơn vị chuyển qua hệ thống 

congchuc.quangninh.gov.vn 

Điểm = Tỷ lệ 

x Điểm tối đa
4

Ảnh chụp số lượng văn bản đi được 

gửi qua hệ thống CQĐT và trang 

cuối của Sổ Văn bản đi theo thời 

điểm thống kê

6.3.2 Đơn vị sử dụng chữ ký số 2 Kết quả theo dõi của VPS.

6.3.3 Đơn vị sử dụng chứng thư số để gửi, nhận văn bản điện tử 1
Văn bản có ký số của đơn vị.

Kết quả theo dõi của VPS.
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Điểm 

tối đa
Cách thực hiện và chấm điểm

Tài liệu kiểm chứng (là các tài 

liệu do đơn vị ban hành; được ghi 

đầy đủ: số, ký hiệu, ngày ban 

hành, trích yếu )

1 2 3 4 5

6.3.4
Thủ trưởng đơn vị có sử dụng chữ ký số cá nhân để ký văn 

bản
2

04 Văn bản ký số của Thủ trưởng 

đơn vị, mỗi quý cung cấp 01 văn 

bản (Có thể hiện thời gian ký trong 

thời điểm thống kê) 

6.3.5
Tỷ lệ Lãnh đạo đơn vị sử dụng chữ ký số cá nhân để ký văn 

bản 

Điểm = Tỷ lệ 

x Điểm tối đa
4

04 Văn bản ký số của từng lãnh 

đạo, mỗi quý cung cấp 1 văn bản 

(Có thể hiện thời gian ký trong thời 

điểm thống kê)  

6.3.6

Tỷ lệ văn bản được lãnh đạo đơn vị ký bằng chữ ký số cá 

nhân

 (Tổng số văn bản được lãnh đạo đơn vị ký bằng chữ ký số 

cá nhân/Tổng số văn bản đi của đơn vị)

Điểm = Tỷ lệ 

x Điểm tối đa
3

Ảnh chụp số lượng văn bản đi được 

gửi qua hệ thống CQĐT và trang 

cuối của Sổ Văn bản đi theo thời 

điểm thống kê

6.4 Sử dụng các phần mềm cơ bản 3

6.4.1

Có từ 05 phần mềm trở lên (Phần mềm quản lý văn bản; 

Phần mềm quản lý tài chính - kế toán; Phần mềm quản lý tài 

sản cố định; Phần mềm quản lý nhân sự; Phần mềm quản lý 

công việc; Phần mềm chuyên ngành,...)

0.5
Chụp màn hình giao diện của phần 

mềm

6.4.2 Triển khai CSDL chuyên ngành mới trong năm 0.5 Nêu rõ tên CSDL

6.4.3 Kinh phí cho hoạt động Ứng dụng Công nghệ thông tin 2
Đơn vị có trách nhiệm bố trí kinh phí cho 

hoạt động Ứng dụng Công nghệ thông tin
Có văn bản minh chứng

6.5 Nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT 4

6.5.1 Lãnh đạo phụ trách CNTT 2
Đơn vị có trách nhiệm phân công Thr 

trưởng đơn vị phụ trách CNTT.

Quyết định, hoặc văn bản phân 

công

6.5.2

Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị  nắm được 

các nội dung cơ bản về đảm bảo an toàn thông tin trong khai 

thác, sử dụng hệ thống thông tin (cách thức đặt mật khẩu, sử 

dụng phần mềm diệt virus…)

Điểm = Tỷ lệ 

x Điểm tối đa
2 Có văn bản minh chứng

6.5.3

Đã triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đầy 

đủ các nội dung về tăng cường đảm bảo ATTT theo các văn 

bản đề nghị, hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông

2

(1) Chụp màn hình triển khai nhiệm 

vụ thể hiện được đã triển khai đến 

cán bộ, công chức, viên chức trong 

đơn vị; (2) Văn bản triển khai
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Điểm 

tối đa
Cách thực hiện và chấm điểm

Tài liệu kiểm chứng (là các tài 

liệu do đơn vị ban hành; được ghi 

đầy đủ: số, ký hiệu, ngày ban 

hành, trích yếu )

1 2 3 4 5

7 ĐIỂM THƢỞNG, ĐIỂM TRỪ 4

7.1

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị đánh

giá thông qua các thành tích khen thƣởng (chỉ tính đến

thời điểm đánh giá): cộng tối đa 2 điểm

2

Đơn vị chấm điểm mục này căn cứ hình 

thức khen thưởng của cấp có thẩm quyền. 

Nếu không có thành tích theo quy định 

thì không chấm điểm thưởng mục này.

Quyết định của cấp có thẩm 

quyền tặng thưởng.

7.2

Tổ chức tự đánh giá, xếp loại và nộp báo cáo sớm hơn

thời gian quy định (từ 2 ngày trở lên), nội dung đầy đủ,

chính xác, chất lƣợng; báo cáo tự chấm điểm Chỉ số

CCHC sai số không quá 5% so với điểm thẩm định: cộng

tối đa 2 điểm, trừ tối đa 1.5 điểm

2
Phiếu tự kiểm tra và chấm điểm 

CCHC, DCCS

7.2.1 Thời gian nộp báo cáo 1
Đơn vị chấm điểm mục này căn cứ thời 

gian nộp Phiếu tự kiểm tra về Sở.

Phiếu tự kiểm tra và chấm điểm 

CCHC, DCCS; Kết quả theo dõi 

của VPS.

7.2.2 Nội dung, tính chính xác, chất lượng của báo cáo 1
Đơn vị chấm điểm mục này căn cứ đủ 

nội dung ghi Phiếu tự kiểm tra.

Phiếu tự kiểm tra và chấm điểm 

CCHC, DCCS; Kết quả theo dõi 

của VPS.

B PHẦN B: DÂN CHỦ CƠ SỞ 100

1 Nội dung 1: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo (03 tiêu chí) 10

1.1

Có đầy đủ văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện QCDC của 

cấp ủy, đơn vị; có phân công trách nhiệm của người đứng 

đầu đơn vị phụ trách trong triển khai thực hiện QCDC.

4

Đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo triển khai 

thực hiện QCDC, phân công trách nhiệm 

của người đứng đầu đơn vị phụ trách 

trong triển khai thực hiện QCDC.

(1) Kế hoạch thực hiện quy chế 

dân chủ cơ sở; (2) Văn bản phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho người 

đứn đầu và từng thành viên 

BCĐ. (3) Sổ theo dõi tiếp nhận 

và kết quả xử lý thư góp ý qua 

hòm thư góp ý.
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Điểm 

tối đa
Cách thực hiện và chấm điểm

Tài liệu kiểm chứng (là các tài 

liệu do đơn vị ban hành; được ghi 

đầy đủ: số, ký hiệu, ngày ban 

hành, trích yếu )

1 2 3 4 5

1.2

Phát huy tốt vai trò của người đứng đầu đơn vị và của các tổ 

chức đoàn thể trong đơn vị; xây dựng tổ chức Đảng, chính 

quyền, đoàn thể hoạt động có hiệu quả; ban hành và tổ chức 

thực hiện có hiệu quả các quy chế, quy định, nội quy trong 

đơn vị. Hằng năm, tổ chức được hoạt động tự kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở.

4

 Chuyên môn và các tổ chức đoàn thể 

bàn bạc, thống nhất và xây dựng quy chế 

dân chủ; thành lập BCĐ thực hiện quy 

chế dân chủ ở cơ sở, có phân công nhiệm 

vụ cụ thể cho từng thành viên. CBVC 

được biết, những vấn đề liên quan đến lợi 

ích và đời sống của họ. Có chế độ và 

hình thức báo cáo công khai trước tập thể 

đơn vị về các công việc như: Việc sử 

dụng công quỹ, tài sản, việc thu chi tài 

chính, quyết toán các công trình sửa chữa 

nhỏ, công tác khen thưởng, kỉ luật... 

CBVC được bàn bạc tham gia ý kiến vào 

các chủ trương, kế hoạch và nhiệm vụ 

của đơn vị. Kết quả ý kiến đóng góp 

được xem xét, cân nhắc để Thủ trưởng 

đơn vị quyết định. Hằng năm, thông qua 

các đoàn thể, ban TTND để giám sát hoạt 

động của đơn vị, kết quả giám sát được 

lãnh đạo đơn vị tiếp thu nghiêm túc.

(1) Quyết định thành lập Ban chỉ 

đạo thực hiện Quy chế dân chủ 

trong hoạt động của đơn vị; (2) 

Quy chế khen thưởng, kỷ luật, 

đề bạt; (3) Quy chế chi tiêu nội 

bộ; (4) Quy chế quản lý tài sản 

công; (5) Nội quy cơ quan, đơn 

vị; (6) Quy chế, quy định khác 

của đơn vị (nếu có). (7) Các văn 

bản, tài liệu khác có liên quan 

đến việc xin ý kiến ban hành quy 

chế quản lý nội bộ; biên bản 

cuộc họp liên quan. (8) Sổ theo 

dõi tiếp nhận và kết quả xử lý 

thư góp ý qua hòm thư góp ý.

1.3

Cấp ủy, thủ trưởng đơn vị với Ban chấp hành công đoàn 

cùng cấp có xây dựng quy chế phối hợp trong việc triển khai 

thực hiện QCDC tại đơn vị. Hằng năm, có kế hoạch, chương 

trình hoạt động; phân công thành viên phụ trách từng lĩnh 

vực, chỉ đạo thực hiện QCDC.

2

Hằng năm, đơn vị có trách nhiệm xây 

dựng quy chế phối hợp trong thực hiện 

quy chế dân chủ.

Nghị quyết hội nghị CBCCVC; 

kế hoạch, chương trình liên quan 

đến việc phối hợp.

2 Nội dung 2: Thực hiện công khai, minh bạch (03 tiêu chí) 20

2.1

Tổ chức thực hiện đầy đủ 09 nội dung theo Điều 7 của Nghị 

định 04/2015/NĐ-CP về những việc phải công khai để cán 

bộ, công chức, viên chức biết.

9
Đơn vị có trách nhiệm công khai kết quả 

thực hiện 9 nội dung theo quy định

Các văn bản, tài liệu có liên 

quan đến việc công khai; biên 

bản cuộc họp liên quan.
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Điểm 

tối đa
Cách thực hiện và chấm điểm

Tài liệu kiểm chứng (là các tài 

liệu do đơn vị ban hành; được ghi 

đầy đủ: số, ký hiệu, ngày ban 

hành, trích yếu )

1 2 3 4 5

2.2

Tổ chức và thực hiện đúng quy định về hình thức và thời 

gian công khai theo Điều 8 Nghị định, đảm bảo dễ nhìn, dễ 

tra cứu; không có đơn thư, kiến nghị, phản ánh của cán bộ, 

công chức, viên chức đến các nội dung phải thực hiện công 

khai.

7

Đơn vị có trách nhiệm tổ chức và thực 

hiện đúng quy định về hình thức và thời 

gian công khai 

Các văn bản, tài liệu có liên 

quan đến việc công khai; biên 

bản cuộc họp liên quan; đường 

link đến nội dung đăng tải công 

khai trên cổng thông tin của đơn 

vị (nếu có).

2.3

Cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu liên quan đến thực hiện 

QCDC ở cơ sở khi được cá nhân, tổ chức yêu cầu theo quy 

định của pháp luật

4

Đơn vị có trách nhiệm lưu trữ đầy đủ các 

văn bản, tài liệu liên quan đến thực hiện 

QCDC ở cơ sở.

Các văn bản, tài liệu liên quan 

đến thực hiện QCDC ở cơ sở

3

Nội dung 3: Tổ chức để cán bộ, công chức, viên chức bàn 

bạc, tham gia ý kiến; ngƣời đứng đầu đơn vị quyết định 

(05 tiêu chí)

20

3.1

Những việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến, 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định: tổ chức thực 

hiện đầy đủ 08 nội dung theo Điều 9 Nghị định 04/2015/NĐ-

CP với các hình thức phù hợp.

8

Đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện 

để CBCCVC tham gia ý kiến đối với 08 

nội dung theo quy định.

Các văn bản, tài liệu khác có liên 

quan đến việc xin ý kiến ban 

hành quy chế quản lý nội bộ; 

biên bản cuộc họp liên quan.

3.2

Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo 

đúng thời gian, thành phần, nội dung theo Điều 5 Nghị định 

04/2015/NĐ-CP. Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức bàn 

biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cán 

bộ, công chức, viên chức trong đơn vị; có những cải tiến cụ 

thể, được bàn bạc và xây dựng thực hiện hiệu quả.

3

Đơn vị có trách nhiệm Tổ chức Hội nghị 

cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo 

đúng thời gian, thành phần, nội dung 

theo quy định.

Kế hoạch, chương trình hội nghị, 

biên bản hội nghị; nghị quyết hội 

nghị và các tài liệu khác có liên 

quan.

3.3

Triển khai thực hiện tốt các hình thức tham gia ý kiến của 

cán bộ, công chức, viên chức theo quy định Điều 10 Nghị 

định 04/2015/NĐ-CP. Áp dụng linh hoạt các hình thức tham 

gia như: tham gia trực tiếp, thông qua người đại diện, thông 

qua Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, gửi dự thảo hoạt 

phát phiếu hỏi.

3

Đơn vị có trách nhiệm triển khai thực 

hiện tốt các hình thức tham gia ý kiến 

của cán bộ, công chức, viên chức

Các văn bản, tài liệu có liên 

quan đến việc tham gia ý kiến 

của CBCCVC; biên bản cuộc 

họp liên quan.
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Điểm 

tối đa
Cách thực hiện và chấm điểm

Tài liệu kiểm chứng (là các tài 

liệu do đơn vị ban hành; được ghi 

đầy đủ: số, ký hiệu, ngày ban 

hành, trích yếu )

1 2 3 4 5

3.4

Tổ chức để cán bộ, công chức, viên chức bàn bạc, tham gia ý 

kiến được thực hiện công khai, dân chủ, phát huy sức mạnh 

và sự sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức vào thực 

hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

3

Thủ trưởng đơn vị và CBCCVC có trách 

nhiệm thấu hiểu và thực hiện đúng mục 

đích thực hiện dân chủ trong hoạt động 

của đơn vị; phòng ngừa, ngăn chặn và 

chống các hành vi tham nhũng, lãng phí.

Các văn bản, tài liệu có liên 

quan đến việc tham gia ý kiến 

của CBCCVC, việc công khai 

của đơn vị; biên bản cuộc họp 

liên quan. Việc mở hòm thư góp 

ý, công khai đường dây nóng của 

đơn vị; kết quả xử lý, giải quyết 

của đơn vị về những phản ánh, 

kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

3.5

Các ý kiến tham gia của cán bộ, công chức, viên chức được 

tiếp thu, bổ sung, điều chỉnh phù hợp vào các quy định, quy 

chế của đơn vị.

3

Thủ trưởng đơn vị và CBCCVC có trách 

nhiệm thấu hiểu và thực hiện đúng mục 

đích thực hiện dân chủ trong hoạt động 

của đơn vị; phòng ngừa, ngăn chặn và 

chống các hành vi tham nhũng, lãng phí.

Các văn bản, tài liệu khác có liên 

quan đến việc xin ý kiến ban 

hành quy chế quản lý nội bộ; 

biên bản cuộc họp liên quan.

4
Nội dung 4: Tổ chức các hoạt động để cán bộ, công chức, 

viên chức giám sát, kiểm tra (05 tiêu chí)
15

4.1

Những việc cán bộ, công chức, viên chức giám sát, kiểm tra: 

thực hiện đầy đủ 05 nội dung theo Điều 11 Nghị định 

04/2015/NĐ-CP với các hình thức đúng quy định.

3

Đơn vị có trách nhiệm tạo điều kiện để 

CBCCVC giám sát, kiểm tra đối với 05 

nội dung theo quy định.

Các văn bản, tài liệu có liên 

quan đến việc công khai của đơn 

vị; biên bản cuộc họp liên quan; 

báo cáo kết quả kiểm tra, giám 

sát của Công đoàn, Ban thanh tra 

nhân dân…

4.2
Tổ chức thực hiện đúng quy định về hình thức giám sát, 

kiểm tra theo quy định Điều 12 Nghị định 04/2015/NĐ-CP
3

Đơn vị có trách nhiệm tổ chức để 

CBCCVC giám sát, kiểm tra thông qua 3 

hình thức theo quy định.

Biên bản cuộc họp liên quan; 

báo cáo kết quả kiểm tra, giám 

sát của Công đoàn, Ban thanh tra 

nhân dân…

4.3

Ban thanh tra nhân dân có chương trình công tác hằng năm; 

thực hiện kiểm tra, giám sát có hiệu quả; phát hiện được 

những sai phạm và có kiến nghị xử lý.

3

Đơn vị có trách nhiệm tạo điều kiện tốt 

nhất để Ban thanh tra nhân dân hoạt 

động.

Chương trình công tác hằng năm 

của Ban thanh tra nhân dân; báo 

cáo kết quả kiểm tra, giám sát 

của Ban thanh tra nhân dân…
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Điểm 

tối đa
Cách thực hiện và chấm điểm

Tài liệu kiểm chứng (là các tài 

liệu do đơn vị ban hành; được ghi 

đầy đủ: số, ký hiệu, ngày ban 

hành, trích yếu )

1 2 3 4 5

4.4

Các cuộc họp kiểm điểm công tác của đơn vị, cán bộ, công 

chức, viên chức được tham gia ý kiến dân chủ; công tác tự 

phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

3

Đơn vị có trách nhiệm tạo điều kiện để 

CBCCVC được tham gia ý kiến theo quy 

định; thực hiện công tác tự phê bình và 

phê bình nghiêm túc, hiệu quả trong hoạt 

động.

Biên bản cuộc họp liên quan; các 

tài liệu khác (nếu có)…

4.5

Người đứng đầu đơn vị thường xuyên lắng nghe, giải đáp 

thắc mắc, kiến nghị, bàn các giải pháp cải tiến điều kiện làm 

việc nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức.

3

Người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm 

lắng nghe, giải đáp thắc mắc, kiến nghị, 

bàn các giải pháp cải tiến điều kiện làm 

việc nâng cao đời sống cán bộ, công 

chức, viên chức.

Biên bản hội nghị CBCCVC; 

Các văn bản, tài liệu liên quan 

đến thực hiện QCDC ở cơ sở

5

Nội dung 5: Thực hiện dân chủ trong quan hệ và giải 

quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức có 

liên quan (03 tiêu chí)

15

5.1

Thực hiện tốt các quan hệ và giải quyết công việc với công 

dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan được quy định 

theo Điều 13 Nghị định 04/2015/NĐ-CP

5

Đơn vị có trách nhiệm thực hiện dân chủ 

trong giải quyết công việc với công dân, 

cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

Văn bản gửi Cổng TTĐT Sở 

đăng tải thông tin về chức năng, 

nhiệm vụ và phân công công tác 

của đơn vị. Sổ theo dõi tiếp nhận 

và kết quả xử lý thư góp ý qua 

hòm thư góp ý.

5.2

Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt trách nhiệm của 

mình được quy định theo Điều 14 Nghị định 04/2015/NĐ-

CP

5

Đơn vị có trách nhiệm phổ biến, chấn 

chỉnh CCVC thực hiện đúng trách nhiệm, 

không gây phiền hà.

Văn bản chỉ đạo điều hành có 

liên quan đến nội dung này.

5.3

Triển khai, thực hiện tốt mối quan hệ giữa người đứng đầu 

đơn vị với cấp dưới theo Điều 16 Nghị định 04/2015/NĐ-

CP.

5
Thực hiện tốt mối quan hệ giữa Thủ 

trưởng đơn vị với cấp dưới.

Biên bản họp tập thể lãnh đạo, 

họp với cấp phòng trực thuộc. 

Chương trình công tác hằng năm 

của cấp phòng trực thuộc. 

6
Nội dung 6: Tác động của việc thực hiện QCDC đến thực 

hiện các nhiệm vụ của đơn vị (03 tiêu chí)
15

6.1

Hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Trong năm, tập thể 

đơn vị được khen thưởng thành tích công tác và có các tổ 

chức Đảng, đoàn thể của đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ được biểu dương khen thưởng.

6

Kế hoạch và Báo cáo tổng kết 

năm. Quyết định khen thưởng 

của cấp có thẩm quyền. Kết quả 

theo dõi của VPS.
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Điểm 

tối đa
Cách thực hiện và chấm điểm

Tài liệu kiểm chứng (là các tài 

liệu do đơn vị ban hành; được ghi 

đầy đủ: số, ký hiệu, ngày ban 

hành, trích yếu )

1 2 3 4 5

6.2

Xây dựng đơn vị thành một tập thể đoàn kết, thống nhất, 

vững mạnh; không có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm 

và bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

5

Báo cáo đánh giá CBVC cuối 

năm của đơn vị. Kết quả theo 

dõi của VPS.

6.3

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán 

bộ, công chức, viên chức; nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

4

Quyết định chi tăng thu nhập 

cho CBVC trong năm. Kết quả 

theo dõi của VPS.

7 ĐIỂM THƢỞNG, ĐIỂM TRỪ 5

7.1 Điểm thƣởng (cộng tối đa 5 điểm) 5

Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến thực hiện

nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thực hiện tốt cải cách hành

chinh: cộng tối đa 3 điểm

3
Tài liệu có liên quan. Kết quả 

theo dõi của VPS.

Có nhiều vận dụng sáng tạo trong triển khai thực hiện quy

chế dân chủ cơ sở phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị:

cộng tối đa 2 điểm

2
Tài liệu có liên quan. Kết quả 

theo dõi của VPS.

7.2 Điểm trừ (trừ tối đa 5 điểm)

Thực hiện chế độ báo cáo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

không đảm bảo thời gian, chất lượng theo yêu cầu: trừ tối đa

2 điểm

Đơn vị có trách nhiệm BC thực hiện quy 

chế dân chủ cơ sở 6 tháng (trước ngày 

15/5 hằng năm); cả năm (trước ngày 

10/11 hằng năm).

BC thực hiện quy chế dân chủ 

cơ sở (6 tháng; cả năm). Kết quả 

theo dõi của VPS.

Cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị bị xử lý kỷ luật do

vi phạm quy chế dân chủ cơ sở hoặc có đơn thư phản ánh

(được xác minh đúng) liên quan đến thái độ, tác phong làm

việc gây phiền hà, sách nhiễu với công dân, tổ chức hoặc để

xảy ra tình trạng tiêu cực trong thực thi công vụ: trừ tối đa 3

điểm.

Kết quả theo dõi của VPS.

TỔNG ĐIỂM: A+B 200
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