UBND thành ph ã ban hành Quyt nh s 5088/QUBND ngày 04 tháng 11 nm 2019 v vic thay th B ch s theo dõi, ánh giá, xp hng kt qu ci cách hành chính ban hành kèm
theo Quyt nh s 6124/Q-UBND ngày 14 tháng 12 nm 2018ca UBND thành ph. Theo ó B ch s vn duy trì cách tính im theo
hng tính theo t l phn trm kt qu thc hin ca tng n v; c th: (S % kt qu thc hin x tng s im)/(mc phn trm ti a theo tng tiêu chí); nh
vy s m bo tính công bng; tng xng mc im vi kt qu thc hin.

V tiêu chí thành phn: B Ch s nm ánh giá xp hng nm 2019 c xây dng theo hng khc phc nhng tn ti; hn ch theo B ch s ánh
giá xp hng nm 2018; ng thi da vào mt s tiêu chí ánh giá xp hng theo B Ch s ca B Ni v; chi tit và lng hóa hn nhng tiêu chí
thành phn, c th nh:

Tiêu chí mi: T chc thc hin rà soát các vn bn quy phm pháp lut ca HND, UBND thành ph thuc phm vi qun lý nhà nc ca c
quan, n v mình; Tin hành công khai trên website ca n v v kt qu tip nhn và gii quyt h s theo c ch mt ca mt ca liên thông; Tin
hành báo cáo s liu thng kê tình hình hi hp trong nm ánh giá theo hng dn ca S Ni v; T l s h s c tip nhn thông qua dch v bu
chính công ích trên tng s s tip nhn (tr các h s i vi TTHC theo danh mc c UBND thành ph phê duyt v vic không thc hin tr
thông qua dch v bu chính công ích); Phng án chuyn giao mt s nhim v h tr cho hot ng qun lý hành chính nhà nc; Thc hin
công vic do UBND thành ph giao; Thc hin t chc, sp xp li n v s nghip trc thuc trong nm trin khai ánh giá; Không hoàn thành
nhim v t chc các lp bi dng c giao theo K hoch ào to bi dng hàng nm ca UBND thành ph; Không hoàn thành 100% công vic
ca UBND thành ph giao (Cn c kt qu theo dõi, ánh giá ca Vn phòng oàn BQH, HND và UBND thành ph).

Tiêu chí sa i, b sung:

1. Ban hành K hoch CCHC hàng nm úng thi hn (theo Công vn hng dn xây dng K hoch hàng nm ca S Ni v); các hình thc
tuyên truyn, gn vi tng hình thc là s im c th, theo ó n v tin hành t chc Hi thi liên quan n công tác ci cách hành chính (ta àm;
sân khu hóa…) s c 01 im, ây là s im cao nht trong các hình thc tuyên truyn.

2. Thc hin công b TTHC thuc thm quyn gii quyt ít nht 01 ln/nm; có cht lng m bo vic thêm mi, sa i, hy b TTHC phù hp quy
nh và yêu cu thc t (ly ý kin ca Phòng kim soát th tc hành chính, Vn phòng oàn BQH, HND và UBND thành ph và thông
qua theo dõi ca phòng ci cách hành chính, S Ni v).

3. Kin ngh n gin hóa TTHC c phê duyt ti Quyt nh ban hành Phng án n gin hóa TTHC ca thành ph hoc c phê duyt ti B th
tc hành chính ca n v.

4. Trin khai ánh giá kt qu làm vic trên phn mm y và úng thi gian quy nh (tính theo s t ánh giá tháng/quý trin khai, nu trin
khai không y 12 tháng/4 quý thì không có im).

5. Có vn bn, ch trng thng nht chính sách h tr riêng ca n v và trin khai thc hin trên thc t i vi công chc c c i ào to, bi dng
hoc t bi dng, nâng cao trình chuyên môn, nghip v (ngoài ch theo quy nh). Ghi chú: Ch tính i vi các chính sách do c quan
ban hành, không tính chi h tr ca các t chc chính tr xã hi (ví d: chi h tr ca công oàn, oàn thanh niên), chính sách h tr riêng
không tính phn kinh phí chi thu nhp tng thêm hàng tháng.

6. T l vn bn i c gi liên thông trên phn mm/Tng s vn bn i gi cho các c quan, n v ã s dng phn mm t t 90% tr lên; T l vn bn n
c nhn liên thông úng thi hn trên phn mm/Tng s vn bn c gi n liên thông t t 90% tr lên.

7. Có t chc các hot ng i thoi hoc t chc tp hun cho các i tng thc hin th tc hành chính thuc thm quyn gii quyt ca n v và x lý
các kin ngh c nêu tra ti bui i thoi, tp hun, theo ó tiêu chí này không tính i vi công tác tip dân nh k ca lãnh o n v theo quy
nh.

8. Không thc hin vic xin li công dân hoc không có vn bn gii thích c th i vi các trng hp h s tr hn hoc tr li (k c trng hp thm
quyn quyt nh ca UBND thành ph), theo ó cách kim tra s tính h s xin li thông qua thông qua vic kim tra xác sut h s tip nhn
và tr kt qu thc t ti n v, tng s h s xin li/ tng s h s tr hn ti bui kim tra.
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