Ch s ci cách hành chính PAR INDEX c trin khai t nm 2012, là công c theo dõi, ánh giá kt qu thc
hin ci cách hành chính ti các b, tnh hàng nm. B Ch s xây dng trên 02 mc im: im thm nh (bao gm im
thm nh kt qu t ánh giá và tác ng n phát trin kinh t xã hi) và im iu tra xã hi hc, c th:
im thm nh ánh giá là 66,5 im bao gm:
- Phn im t thm nh ánh giá (theo 07 trc tiêu chí): 60,5 im
- Phn im tác ng n phát trin kinh t - xã hi: 06 im
iu im tra xã hi hc là 33,5 im chia theo nhóm 02 i tng:
- iu tra i biu Hi ng nhân dân; lãnh o các s, ban, ngành; lãnh o phòng, ban thuc s và lãnh o UBND
các qun, huyn c la chn: 23,5 im
- Kt qu kho sát s hài lòng ca ngi dân, t chc (gi tt là Sipas) trên a bàn thành ph, kt qu thành ph à
Nng: 10 im.
i vi thành ph à Nng, ây là nm th 2 liên tip thành ph xp th 06/63 tnh, thành (cùng v th vi nm 2019 tuy
nhiên có s im cao hn). Tuy ng th 6 nhng không th ph nhn trong nm 2020, thành ph ã có nhiu gii
pháp ng dng công ngh thông tin nâng cao hot ng ca các c quan, n v. có góc nhìn khách quan,
chính xác thông qua kt qu do B Ni v công b, có s so sánh vi 05 n v ng u, bài vit xin phân tích sâu
vào mt s ni dung nh sau:
1. V im thm nh
a) i vi im thm nh kt qu t ánh giá
nv

im thm nh

Qung Ninh
Hi Phòng
Tha Thiên Hu
Bình Dng
ng Tháp
à Nng

57.66
58.71
56.78
55.48
55.94
58.01

im ánh giá tác ng ca CCHC
Kho sát lãnh
Ch s Sipas
o qun lý
9.56
18.83
9.35
19.45
8.57
20.11
8.82
20.27
8.89
20.09
8.24
18.31

Tác ng n phát
trin kinh t xã hi
5.00
3.00
3.01
2.36
1.84
2.00

Tng im t
c
91.04
90.51
88.47
86.93
86.77
86.56

Thông qua im s hng nm, im do B Ni v thm nh vi kt qu t ánh giá có s chuyn bin qua các nm, mc dù
kt qu nm 2017, 2018 à Nng xp th 4/63 tnh thành, nm 2019 và nm 2020 thành ph xp th 6/63 tnh
thành, tuy nhiên im thm nh thành ph xp th 2/63 tnh thành (c th nm 2019 ch thp hn n v dn u là tnh
Qung Ninh vi s im chênh lch là 1,46 im; nm 2020 ch thp hn n v Hi Phòng vi s im chênh lch là 0,7
im).

Cn c kt qu thm nh theo tng trc theo biu ca B Ni v có th thy; à Nng tip tc gi vng kt qu dn u ti 02 ch s
v “Hin i hóa nn hành chính” và “Hoàn thin h thng vn bn quy phm pháp lut”. Trc ch s à Nng thp im
nht liên quan n ch s v “Ci cách th tc hành chính”. Các ch s còn li chênh lch gia các n v là không
áng k (dao ng t 0,2 n 0,4 im).
b) i vi kt qu thông qua tác ng n phát trin kinh t xã hi
Cn c Quyt nh s 641/Q-BNV ngày 25/5/2021 ca B Ni v v vic phê duyt và công b Ch s CCHC nm
2020 ca các B, c quan ngang B, UBND các tnh, thành ph trc thuc Trung ng. Theo ánh giá, nm
2020, thành ph à Nng t 02/06 im (t l 33,33%). So sánh vi 05 thành ph trc thuc Trung ng (Hà Ni, Hi
Phòng, à Nng, thành ph H Chí Minh và Cn Th); thành ph xp th 02/05 tnh thành ph, xp sau thành
ph Hi Phòng. Tuy nhiên nu so sánh vi 05 n v dn u theo kt qu B Ni v công b; thành ph à Nng ch ng
trên tnh ng Tháp (1,84/06 im, t l 30,67%); còn li xp sau 04 n v còn li, trong ó n v có im s cao nht là
tnh Qung Ninh, t 05/06 im, t l 83,33%.
2. im iu tra xã hi hc:
a) Trc 1: iu tra i biu Hi ng nhân dân; lãnh o các s, ban, ngành; lãnh o phòng, ban thuc s và lãnh o
UBND các qun, huyn c la chn.

Cn c kt qu iu tra xã hi hc theo tng trc theo biu ca B Ni v so sánh vi 05 n v ng u cho thy: im iu tra xã
hi hc ca thành ph à Nng i vi 05 trc u thp nht; chênh lch ti trc thp nht là 0,22 im (trc tài chính công);
chênh lch im ti trc cao nht là 0,74 im (trc ci cách t chc b máy).
i vi 02 trc theo kt qu thm nh ca B Ni v thành ph à Nng thc hin rt tt, t kt qu thm nh dn u thì kt qu iu tra
xã hi hc; thành ph ng th 06/06 tnh, thành ph dn u; c th: Vn bn quy phm pháp lut (chênh lch vi n v
có im iu tra cao nht 0,46 im); Hin i hóa nn hành chính (chênh lch vi n v có im iu tra cao nht 0,43
im).
b) Trc 2: iu tra kho sát mc hài lòng ca các t chc, công dân, doanh nghip i vi vic cung ng dch v
hành chính công ti mt s s, ban, ngành, UBND qun, huyn, phng, xã (Ch s Sipas).

Cn c kt qu kho sát mc hài lòng theo tng trc theo biu ca B Ni v i vi 05 trc (so sánh vi 05 n v ng u)
cho thy: Chênh lch ti trc thp nht là 0,12 im (trc tip cn dch v); chênh lch ti trc cao nht là 0,59 im (trc
Tip nhn x lý phn ánh kin ngh TTHC), c th:
- 03 ch s kho sát có s im thp nht ti 03 trc: T chc gii quyt TTHC; Kt qu gii quyt th tc hành chính và
Tip nhn x lý phn ánh kin ngh TTHC.
- 02 ch s kho sát có s im gn thp nht ti 02 trc: Tip cn dch v và Công chc gii quyt TTHC.
Nhìn chung, PAR INDEX ã phn ánh khách quan kt qu thc hin CCHC ca các B, các tnh nm 2020 và
là ngun thông tin quan trng giúp các B, các tnh nhn bit c nhng mt mnh, yu trong vic thc hin các
nhim v CCHC, có có gii pháp hp lý trong công tác ch o, iu hành CCHC ca ngi ng u c quan hành
chính các cp trong các nm tip theo.
Sau 05 nm ánh giá xp hng dn u liên tip, nm 2017 và nm 2018, thành ph à Nng xp th t, nm 2019 và
2020 thành ph xp th sáu. Các ni dung mt im ca thành ph ã c phân tích rõ ti 02 mc: im iu tra xã hi
hc và im thm nh ca B Ni v.
Kt qu nm 2020 ca thành ph à Nng cng tng t nh kt qu nm 2019, ngha là im thm nh ca thành ph à
Nng ch ng sau n v thành ph Hi Phòng, xp th 02/63 tnh, thành ph. Tuy nhiên, do im iu tra xã hi hc
và ch s kho sát hài lòng Sipas thp, nht là phn im iu tra i biu Hi ng nhân dân; lãnh o các s, ban,
ngành; lãnh o phòng, ban thuc S và lãnh o UBND các qun, huyn ánh giá quá thp chính thành ph

mình (30/63 tnh, thành ph) nên kt qu chung thành ph à Nng ng th 6/63 tnh, thành ph (thc t 04 n v
xp trên có im thm nh B Ni v các ni dung ci cách hành chính thp im hn à Nng).
Mt trong nhng nguyên nhân nh hng n v th xp hng ca thành ph à Nng trong nm 2020 chính là tình
hình thiên tai, dch bnh bt kh kháng (dch bnh Covid-19, các t bão lt ln gây thit hi nghiêm trng) nh
hng nng n n ngun thu, tình hình phát trin kinh t - xã hi; kt qu thu ngân sách, t l tng GRDP, các ch
tiêu phát trin kinh t xã hi... (ni dung này nh hng trc tip n im ti phn VIII: Tác ng ca ci cách hành chính
n ngi dân, t chc và phát trin kinh t - xã hi ca thành ph).
Ngoài mt s nguyên nhân khách quan (do tình hình dch bnh, bão l) và do ý kin thm nh ca Hi ng ánh
giá xp hng Trung ng thì còn có nguyên nhân do các n v có liên quan n B Ch s cha thc s quan tâm
trong vic trin khai thc hin các ni dung thuc lnh vc ph trách, nên dn n nhiu tiêu chí cha m bo yêu cu
ra (ây cng là nguyên nhân lp i lp li t nhiu nm trc, S Ni v cng ã báo cáo phân tích, trình UBND thành
ph ch o qua các nm).
Qua nhng phân tích kt qu ánh giá xp hng ca B Ni v, s ch o kp thi quyt lit ca UBND thành ph i vi
nhng ni dung cn khc phc trong thi gian ti; hy vng rng thành ph s có nhng ci thin liên quan n B Ch s
ánh giá xp hng ca B Ni v trong thi gian n.
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