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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Chỉ số cải cách hành chính 

của các Cục trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và 

Truyền thông; 

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban 

hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-

2020; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Chỉ số cải cách hành chính (sau đây viết tắt là Chỉ số 

CCHC) của các Cục trực thuộc Bộ theo Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 2.  Phạm vi và đối tượng áp dụng  

Theo dõi, đánh giá kết quả triển khai thực hiện cải cách hành chính hàng 

năm của các Cục trực thuộc Bộ. 

Điều 3. Kết cấu của Chỉ số CCHC của các Cục trực thuộc Bộ và thang 

điểm đánh giá 

1. Các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần 

 Chỉ số CCHC của các Cục trực thuộc Bộ được xác định trên 7 lĩnh vực, 

41 tiêu chí và 75 tiêu chí thành phần, cụ thể như sau: 

- Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, gồm: 8 tiêu chí và 12 tiêu chí 

thành phần; 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ, gồm: 7 tiêu chí và 12 tiêu chí thành phần; 

- Cải cách thủ tục hành chính, gồm: 9 tiêu chí và 12 tiêu chí thành phần; 

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, gồm: 4 tiêu chí và 8 tiêu 
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chí thành phần; 

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, gồm: 6 

tiêu chí và 11 tiêu chí thành phần; 

- Đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp 

công lập, gồm: 3 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần; 

- Hiện đại hoá hành chính, gồm: 4 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần. 

Các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số CCHC được quy 

định cụ thể tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

2. Thang điểm đánh giá 

Thang điểm đánh giá là 100, trong đó: 

- Điểm tự đánh giá của đơn vị là: 80/100. 

- Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là: 20/100. 

Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí, tiêu chí 

thành phần tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 4. Phương pháp đánh giá 

1. Tự đánh giá của đơn vị: Các Cục tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết 

quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của đơn vị và các tổ chức trực thuộc theo các 

tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số CCHC và hướng dẫn 

của Vụ Tổ chức cán bộ. 

2. Đánh giá thông qua điều tra xã hội học: Số tiêu chí, tiêu chí thành phần 

đánh giá qua lấy phiếu điều tra là 20, được thể hiện tại cột “Ghi chú” và các 

dòng có chữ viết tắt “ĐTXHH” của Phụ lục. Việc điều tra xã hội học được tiến 

hành lấy ý kiến đánh giá của các nhóm đối tượng khác nhau trong Bộ Thông tin 

và Truyền thông, bao gồm: Lãnh đạo Bộ; Thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp 

việc Ban chỉ đạo CCHC của Bộ, thư ký Lãnh đạo Bộ, đại diện lãnh đạo và 

chuyên viên: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Kế hoạch - Tài chính, Văn 

phòng Bộ, Trung tâm Thông tin. 

Điểm tự đánh giá của các đơn vị sẽ được Hội đồng thẩm định Chỉ số 

CCHC xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh. Điểm đánh giá qua phiếu điều tra 

xã hội học là điểm do Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp. Tổng hợp điểm qua lấy 

phiếu điều tra và điểm Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC của Bộ là căn cứ để 

xác định Chỉ số CCHC cho từng đơn vị. 
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Chỉ số CCHC của các Cục được xác định bằng tỷ lệ % giữa tổng điểm đạt 

được và tổng điểm tối đa (100 điểm). 

Điều 5. Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC 

Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông thành lập với thành phần là đại diện Lãnh đạo Bộ (làm Chủ tịch Hội đồng) 

và đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế; Vụ Kế hoạch 

- Tài chính; Vụ Khoa học và Công nghệ; Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ và   

Trung tâm Thông tin. 

Hội đồng thẩm định có Tổ giúp việc là chuyên viên các đơn vị thẩm định 

chuyên môn. Cơ quan thường trực của Hội đồng là Vụ Tổ chức cán bộ. 

Định kỳ hàng năm, sau khi các Cục thực hiện tự đánh giá, chấm điểm kết 

quả CCHC của đơn vị mình và gửi về cơ quan thường trực của Hội đồng, Hội 

đồng thẩm định tổ chức họp, xem xét, thông qua kết quả xác định chỉ số CCHC, 

xếp hạng chỉ số CCHC của các Cục, xem xét các trường hợp đặc thù và trình 

Lãnh đạo Bộ phê duyệt, công bố kết quả. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Vụ Tổ chức cán bộ: 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn các Cục triển 

khai áp dụng Chỉ số CCHC. 

- Hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC của các 

Cục; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện sau khi kế 

hoạch được phê duyệt. 

- Tập huấn, bồi dưỡng cho công chức chuyên trách CCHC của các Cục về 

công tác theo dõi, đánh giá và xác định Chỉ số CCHC. 

- Theo dõi, đôn đốc các Cục triển khai thực hiện kế hoạch xác định Chỉ số 

CCHC. 

- Xác định nhóm đối tượng, quy mô mẫu phiếu, câu hỏi điều tra xã hội 

học; chủ trì tổ chức lấy phiếu điều tra xã hội học. 

- Tổng hợp, xử lý số liệu thu thập được để xác định Chỉ số CCHC và xây 

dựng báo cáo tổng hợp kết quả xác định Chỉ số CCHC của các Cục trình Lãnh 

đạo Bộ phê duyệt. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan công bố kết quả Chỉ số CCHC 

của các Cục trực thuộc Bộ hàng năm. 
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- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát nội dung Chỉ số CCHC 

của các Cục trực thuộc Bộ để trình Bộ trưởng quyết định điều chỉnh, bổ sung 

cho phù hợp với điều kiện thực tế của Bộ. 

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ: Phân bổ kinh phí và phối hợp 

với Vụ Tổ chức cán bộ lập dự toán kinh phí để thực hiện Chỉ số CCHC của các 

Cục trực thuộc Bộ. 

3. Các đơn vị: Pháp chế; Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch - Tài chính, 

Văn phòng Bộ và Trung tâm Thông tin chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ 

trong việc theo dõi, đánh giá CCHC đối với lĩnh vực được phân công. 

4. Các Cục trực thuộc Bộ: 

- Triển khai Chỉ số CCHC tại đơn vị và đánh giá, chấm điểm kết quả 

CCHC tại đơn vị theo hướng dẫn của Vụ Tổ chức cán bộ. 

- Tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm Chỉ 

số CCHC của đơn vị gửi Vụ Tổ chức cán bộ. 

- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong việc tổ chức lấy phiếu điều tra để 

xác định Chỉ số CCHC của đơn vị. 

5. Vụ Thi đua - Khen thưởng căn cứ kết quả xếp hạng chỉ số CCHC hàng 

năm của đơn vị, đánh giá chung vào kết quả thi đua của các đơn vị để báo cáo 

Hội đồng thi đua khen thưởng của Bộ. 

6. Kinh phí thực hiện: Kinh phí triển khai xác định Chỉ số CCHC của các 

Cục được bố trí trong kinh phí hoạt động cấp cho Văn phòng Bộ. 

7. Thời gian thực hiện 

- Kết quả tự đánh giá, chấm điểm CCHC của các Cục được gửi về Vụ Tổ 

chức cán bộ trước ngày 25/01 hàng năm. 

- Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC hoàn thành xác định điểm, kết quả 

xếp hạng Chỉ số CCHC của các đơn vị trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt trong quý I 

hàng năm. 

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 2259/QĐ-BTTTT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các Cục trực thuộc Bộ 

Thông tin và Truyền thông. 

Điều 8. Chánh Văn phòng; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Pháp chế, 

Kế hoạch - Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thi đua - Khen thưởng; Chánh 



 

 

5 

Thanh tra Bộ; Giám đốc Trung tâm Thông tin; Cục trưởng các Cục trực thuộc Bộ 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như Ðiều 8; 

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng; 

- Vụ CCHC - Bộ Nội vụ; 

- Các Vụ: PC, KHTC, KHCN, TCCB, TĐKT; 

- Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ; 

- Trung tâm Thông tin; 

- Cổng Thông tin điện tử Bộ; 

- Lưu: VT, TCCB (30b). 

BỘ TRƯỞNG 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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