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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
TINH QUANG TRI
S:JO9/QD-UBND

Quáng Trj, ngày, thánglj nárn 2020

QUYET D!NH
Ban hành Quy dnh v to chfrc dánh giá vic giãi quyêt thu tVc hành chInh
theo co' chê mt cüa, mt cüa lien thông trên da bàn tinh Quang Tr
UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TRI
Can c& Lut T chi'rc ChInh quyn dia phwo'ng ngày 19 tháng 6 nárn 2015,
Can thNghj dinh s 61/2018/ND-CP ngày 23 tháng 4 nám 2018 cia
ChInh phi ye thrc hin cc' chê m(5t tha, mçt tha lien thông trong giái quyêt thi
tuc hành chInh.
án ci- Thông tu so' 01/2018/TT-VPC'P ngày 23 tháng 11 tháng 2018 cza
Van phông ChInh phz ye vic hithng dan thi hành mt so quy djnh cüa Nghj
dfnh so 61/2018/ND-CP ngày 23 tháng 4 náni 2018 cia chInh phi t/wc hin
cc' chê môt cz-a, m5t cia lien thông trong giOi quyêt tith tyc hành chInh.
Theo d nghj cza Chánh Van phOng Uy ban nhán dan tinh,
QUYET IMNH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quyet djnh nay Quy djnh ye to chirc dánh giá
vic giãi quyt thu tic hành chInh theo ca ché rnt ccra, mt ccra lien thông trên
dja bàn tinh Quãng Trj.
Diu 2. Giao Van phông JJy ban nhân dan tinh Quãng Trj Co tráchnhim
theo döi, don doe, kiêm tra, hithng dn các cci quan chuyên mon thuc Uy ban
nhân dan tinh, các ca quan Trung uang dOng trên dja bàn tinh, Uy ban nhân
dan cap huyn và Uy ban nhân dan cap xã thirc hin Quyêt djnh nay.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hjc thi hành k ti.r ngày k và thay the
Quyêt djnh so 2191/QD-UBND ngày 24/9/2018 cOa Uy ban nhân dan tinh
Quãng Trj ye vice ban hành Kê hoch thirc hin kháo sat, lay ' kiên mirc d hài
lông cüa ngu?i dan, to chirc dOi vói sr phiic v11 cüa c quan hành chInh nhà
nuc trén dja bàn tinh Quãng Trj và Cong van so 3883/UBND-NC ngày
27/8/20 19 cüa Uy ban nhân dan tinh ye vic dánh giá vic giãi quyêt thu tue
hành chInh theo Ca chê mt ctra, mt cCra lien thông.
Chánh Van phông Üy ban nhân dan tinh, Thu tnr&ng ca quan chuyên
môn, ca quan thuc Uy ban nhân dan tinh; các ca quan Trung uang dóng trên
dja bàn tinh; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành phô, thi xã; ChU tjch
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Uy ban nhân dan các xä, phuông, thj trn và các th chüc, cá than có lien quan
chju trách thim thi hành Quyêt djnh này.I./(,—
IVoi n/zin:
- Nhix Diëu 3;
- Cic kiêm soát TTHC, VPCP;
- iT Tinh üy; TI HDND tinh;
- UBM1TQVN tinh, các Doan the cap tinh;
- CT v cãc PCI UBND tinh;
- Dài PiTH tinh; Bão Quãng Trj;
- Luu: VT,TI'PVHCC, KSTTHC,/

TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU TICH
HO CHU T!CH

Ha S5 Dng
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dôc lap - Tir do - Hanh phüc
TiNH QUANG TRI
QUY DINH
Quy djnh v t chtrc dánh giá vic giãi quyt thu tVc hành chInh
theo co ch mt cira, mt cfra lien thông trên dla bàn tinh Quãng Trj
(Ban hành kern theo Quyêt dinh só4QD-UBND ngàjattháng 4 nãm 2020
cia UBND tinh Quáng Tn)
Chirong I
QUY DINH CHUNG
Diu 1. Pham vi diu chinh
1. Quy djnh nay htr&ng dn dánh giá chAt 1ucng và tin d thirc hin
vic hithng dan, tiêp nhn, giãi quyêt, trã két qua giãi quyêt thU tiic hành
chInh cUa B phn tiëp nhn và trá két qua giái quyêt thU tiic hành chInh các
cap, can b, cong chirc, viên chirc thirc hin vâ Ca quan giái quyêt thU tic
hành chinh (TTHC).
2. Quy djnh nay xác djnh thAm quyn, trách nhirn cUa các cci quan,
dan vj và cá nhân có lien quan trong giái quyêt thU tVc hành chInh theo Ca
chê mt cüa, rnt ct'ra lien thông trên dja bàn tinh Quãng Trj.
Diu 2. Di tuçrng áp diing
Trung tam Phiic v11 hành chInh cOng tinh, B phn tip nhn và trâ kt
qua giái quyêt thU tiic hành chInh cap huyn, cap xâ 'gQi tat là B5 phn môt
ci'a); can b, cong chirc, viên chüc cUa các co quan có thârn quyên; s quan
quân di, s5 quan cong an (dOi vâi B Chi huy Quân sir tinh, Bô chi huy
Biên phông tinh và Cong an tinh); các to chüc, cá nhân Co lien quan trong
giãi quyêt thU tVc hành chinh theo Ca ché mt ccra, mt ccra lien thông trên
dja bàn tinh Quáng Trj.
Diu 3. Giãi thIch tir ngü
Dánh giá vic giâi quyt thu tic hành chmnh là nhn xét, kt lu.n cUa Ca
quan Co thâm quyên, tO chic, cá than ye chat krçrng và tiên d thrc hin
vic hithng d.n, tiêp nhn, giãi quyet, trá kêt qua giãi quyêt thU tiic hành
chInh cUa B phn Mtt ci'ra, can bO, cong chirc, vién chüc thirc hin và ca
quan giãi quyêt thU tVc hành chInh.
Bô phãn nt cüa là ten gi chung cUa Trung tarn PhUcvii hành chmnh
cong tinh, B phTh tiêp nhn ho so và trã kêt qua giãi quyêt thc ti1c hânh
chInh cap huyn, B phn tiêp nhn ho so và trã kCt qua giãi quyêt thU trc
hành chInh cap xã.
Chirong II
QUY D!NH CJ THE VE TO CHU'C DANH GIA
Diu 4. Nguyen täc dánh giá
1. Darn bào tInh khách quan, chInh xác, khoa h9c, rninh bach, cOng
khai, cong bang, dUng pháp lust trong dánh giá, thu thp dü lieu dánh giá và
cOng bô két qua dánh giá.
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2. Ly sir hài lông cUa th chirc, cá nhãn v chat hrcmg Va tin d giãi
quyêt thu tiic hành chInh và kêt qua, hiu qua thirc hin nhim vi lam thithc
do dê dánh giá.
3. Báo mt thông tin v t chirc, cá nhân cung cp thông tin, hc'p tác
khào sat lay kiên dánh giá.
4. Không duçc can thip, gay áp lirc, sCra chUa, lam sai loch thông tin,
so 1iu, két qua dánh giá.
5. Vic thu thp kin dánh giá phãi duqc thrc hin thi.thng xuyên, lien
Pie.
Diu 5. Thm quyn dánh giá
1. Co quan có thm quyn cp trên dánh giá chat lucmg vic giâi
quyêt thñ t1c hành chinh thuc thâm quyên tiêp nhn, giãi quyêt cüa co
quan, don vj tnrc thuc.
2. T chrc, cá nhân dn giao dlch, thirc hin thu tVc hãnh chInh dánh
giá chat krcmg va tiên d giái quyêt thu t11c hành chInh.
3. Co quan, ng1xxi có thm quyn giãi quy& thu t1c hành chInh tr
dánh giá vic thrc hin cüa Co quan mlnh.
4. Uy ban than dan tinh dánh giá vic giãi quyt thu tiic hành chInh tai
CC co quan chuyên môn, co quan thuc UBND tinh (si, ban ngãnh cap tinh),
Uy ban than dan các huyn, thành phô, thj xA trên dja bàn tinh Quãng Trj.
5. Uy ban nhãn dan các huyn, thành ph, th xã dánh giávic giái
quyêt thu tiIc hành chInh tai Các phàng chuyên mon thuc UBND cap huyn;
Uy ban nhân dan céc x, phirông, thj trân trirc thu(ic.
Diu 6. Các chi s dánh giá vic giãi quyt thu tc hành chInh
1. Chi s 1: Tng thi gian giãi quyt thu t11e hành chInh so vâi thYi
gian cho phép theo quy djnh cüa pháp lust vi các müc diem ci the nhu sau:
a) Dim 2 khi tng thii gian ngn hon so vài quy djnh;
b) Dim 1 khi tng thi gian bang thôi gian quy djnh;
c) Dim 0 khi tng thai gian dài hon so vi quy djnh.
2. Chi s 2: Th&i gian thrc hin cUa trng co quan, don vj tharn gia giái
quyêt (ké cã don vj phôi hçip) so vâi quy djnh v&i các müc diem ci the nhtr
sau:
a) Dim 2 khi co quan, don vj xCr l ngn hon so vâi thi han quy djnh;
b) Dim 1 khi co quan, don vj xir l bang thai han quy dnh;
c) Dim 0 khi cci quan, don v xCr l dãi hon so vi th?ji han quy djnh.
3. Chi s 3: S6 Ian phái lien h vi noi tip nhn h sod hoàn thin h
so thu tic hành chInh (ké cá lien h theo hlnh thc trc tuyên; trfr nhü'ng lan
lien h nhung khóng thc hin day di ni dung theo hting dan và theo quy
dinh ciapháp lut) vói các muc diem ciii the nhu sau:
a) Dim 2 khi khOng phái lien h vâi noi tip nhn h so thU tic hánh
chInh lan nào d hoàn thin h so;
b) Dim 1 khi chi phái mt lan lien h vâi noi tip nhn h so thU tic
hành chInh dê hoàn thin ho so;
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c) Dim 0 khi phãi hon imt lAn lien h vi noi tip nhn h so thu nic
hãnh chInh dê hoàn thin ho so, trr tru&ng hçp nguyen nhân do li cCia
ngi.thi np ho so.
4. Chi s 4: S krçing Co quan, don vj, t6 chrc phãi lien h d hoàn
thin ho so thu tiic hành chInh (kê Ca lien h theo hInh thüc tr1rc tuyen) vOi
các mirc diem cu the nhu sau:
a) Dirn 2 khi không phãi lien h vài Co quan, don vj, t chrc não dê
hoàn thin ho so thu tuc hành chInh;
b) Dim 1 khi phài lien h v&i mt co quan, don v, t chCrc là B phn
Mt cira dêhoàn thin ho so thu tic hânh chInh. Tnthng hcip theo quy djnh
pháp lust, to chl:rC, cá nhân phãi trrc tiêp tham gia và hoàn thin ho so giãi
quyêt theo kêt qua kiêm tra, xác minh thirc dja, h9p Hi dOng thâm djnh,
thâm tra trong qua trInh giãi quyêt thu tic hành chInh, thi so li.rcmg dt.rcYC
cong them co quan, don vj, to Ch1rc duqc pháp luat giao chü trI kiêm tra, xác
minh thrc dja, to chirc Hi dông thâm djnh, thâm tra,
c) Dim 0 khi phái lien h v&i hon mt co quan, don vj, t6 chüc.
5. Chi s 5: Thirc hin t chüc tip nh3n h so, giãi quyt, trá kt qua
tai B phn Mt cua vâi CáC mCrc diem cii the nhu sau:
a) Dim 2 khi Trung tam Hành chInh cong tinh tip nhan, xem xét,
thâm djnh ho so, phê duyt kêt qua dôi vâi tôi thiêu 20% so lung thu t11c
hành chmnh theo danh mic thu tic hành chrnh tiêp nhan t?i B phn Mt cira
do Chü tjch Uy ban nhân dan cap tinh ban hành; B phn Tiép nhan và Trá
kêt qua cap huyn tiêp nhn, xem xét, thâm djnh ho so, trInh phê duyt két
qua d6i vOi t6i thiêu 50% s lucing thu tic hành chmnh theo danh rniic tiCp
nhan cüa cap huyn; Bô phn Mt cüa cap xã tiêp nhan, xem xét, thâm djnh
ho so, phê duyt kêt qua dôi vth 100% thu ttic hânh chInh thuc danh miic
tiêp nhan cüa cap xã.
b) Dim 1 khi 100% thu tVc hành chInh khOng thuc di trng quy
djnh t?i diem a, diem b Khoãn 5 Diêu 14 Nghj djnh so 6112018/ND-CP
duçic tiêp than ho so và trã két qua ti B phan Mt cCra CáC cap.
c) Dim 0 khi dtr&i 100% thu ti,ic hãnh chInh khong thuc di tung
quy djnh tai diem a, diem b Khoàn 5 Diêu 14 Nghj djnh sO 61/2018/ND-CP
duçic tiêp nhan ho so và trá kêt qua ti B phn Mt cüa các cap.
6. Chi s 6: Cong khai các thu tic hành chinh vâi các muc dim ci th
nhu sau:
a) Dim 2 khi thu tiic hành chInh thrc hin tii B phn mt ccra duçc
cOng khai chmnh xác, day dü, kjp th?yi bang cã hInh thuc niêm yet và diên tü
theo dung quy djth pháp luat ye Cong khai thu tVc hành chInh.
b) Dim 1 khi thU tiic hành chInh thirc hin ti B phn mt cüa duc
cong khai chInh xac, day dü, kjp thôi bang hIth thüc niêm yet hoc din tr
theo ding quy djnh phap luat ye cong khai thu tVc hành chInh.
c) Dim 0 khi thu ti,ic hành chInh thrc hin tai B phan mt cua không
duçic cong khai chInh xác, day dü, kjp thii.
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Chi S6 7: Thai dt cüa can b, cong chtrc, viên chirc khi htxng dn
1p ho sci, tiép nhn ho sci và giái quyêt thu tiic hành chInh vi các mirc diem
cv the nhu sau:
a) Dim 2 khi tip nhn, xi:r 1', trá kt qua h6 sa scm han thai han quy
djnh và khOng có ' kiên phãn ánh, kiên nghj ye hành vi, thai d nhung
nhiêu, gay phiên ha, khOng thrc hin hoc thirc hin khOng dung quy djnh
pháp 1ut;
b) Dim 1 khi tip nh.n, xir 1, trã kt qua h6 sa dung thai hn quy
djnh và khOng có kiên phân ánh, kiên nghj ye hành vi, thai d nhüng
nhiêu, gay phiên ha, không thirc hin hotc thrc hin khong dung quy djnh
pháp 1ut;
c) Dim 0 khi có kin phán ánh, kin nghi v hành vi, thai d nhung
nhiêu, gay phiên ha, không thirc hin hoc thirc hin không dung quy djnh
pháp 1ut. Trtthng hcp phán ánh, kiên nghj chrçic cci quan có thâm quyên xác
rninh, kêt lun là không dung hoc vu cáo thi không ducc tInh vào dánh giá
nay.
8. Chi s6 8: Tiêp thu, giâi trInh d6i vci các kin phân ánh, kin nghj
cüa to chic, cá nhán vi mi'rc diem cii the nhu sau:
a) Di6m 2 khi khOng có phãn ánh, ki6n nghj hoc 100% phãn ánh, kin
nghj dtrçyc xir l dung thai han theo quy djnh và không có phân ánh, kiên
nghj kéo dài;
b) Dim 1 khi t6i thiu tr 90% phân ánh, kin nghj tth len duqc xcr 1
dUng thi han theo quy djnh và khong có phán ánh, kiên nghj kéo dài;
c) Dim 0 khi duOi 90% phãn ánh, kin nghj duçc xcr 1 dUng thai han
theo quy djnh hoc có phãn ánh, kién nghj kéo dài.
9. Chi s6 9: Tin c1i và cht lucmg cung cp djch vii cOng trrc tuyn
cUa ca quan Co thâm quyên vOi các mrc diem cv the nhu sau:
a) Dim 2 khi t6i thiu 20% thU tUe hành chInh dáp rng yêu câu duçc
dua vào triên khai djch v cong true tuyên muc d 3, 4; t' 1 hO so trrc
tuyên trong tong so ho so dat tôi thiêu 30%; và không có ho so trrc tuyên
nào thông giâi quyêt hoc giãi quyet qua han;
b) Dim 1 khi có trin khai dich vv cOng trrc tuy6n muc d 3,4 d6iv&i
thU tic hành chInh dáp ung yêu câu; t' l ho so trvc tuyên trong tong so ho
so dat tOi thiêu 15% den dui 30%; và thông có hO so trirc tuyen không
thrc giái quyet hoc giãi quyêt qua han;
c) Dim 0 khi khOng trin khai djch v cOng trirc tuyn mirc d 3, 4
hoc t' l hO so tnrc tuyên trong tong so ho so dat dtxOi 15%; hoc có ho so
trvc tuyên không duc giãi quyêt hoc giái quyêt qua han.
Diêu 7. Phirong thIrc chm dim dê dánh giá vic giãi quyt thU tçc
hãnh chInh
1. Vic ehm dim các tiêu chI quy djnh tai các Khoãn 1,2, 3, 4, 7 cUa
Diéu 6 Quy djnh nay &rçYc thc hin dôi v&i tüng ho so giãi quyét thU tUc hãnh
chInh duçc dánh giá và duçc thvc hin bang Phiêu dánh giá, thiêt bj dánh giá
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din lit; chtrc näng dánh giá tnrc tuyn trên H thng thông tin mt cüa din
tCr tinh Quãng Trj.
2. Vic chm dim các tiêu chi quy djn.h t?i các Khoán 5, 6, 8, 9 cüa
Diêu 6 Quy djnh nay duçic thrc hin dôi vii B phn Mt cCra vâ các Co
quan, don vj, to chirc có thâm quyên giãi quyet thU tic hânh chInh và ducc
thirc hin thông qua chrc nãng dánh giá trirc tuyên trên H thông thông tin
mt ctra din tir tinh Quãng Trj.
Diu 8. Xir 1 kt qua chm dim trong dánh giá vic giãi quyêt thu
ttic hãnh chInh
1. SCr dung kt qua chm dim
a) Tng hcip kt qua chm dim các tiêu chI theo quy djnh t?i các Khoãn
1, 2, 3, 4, 7 cUa Diêu 6 Quy djnh nay ducic scr ding trong vic dánh giá và xác
dinh mirc d hoàn thành nhim vt cUa can b, cong chirc, viên chUc th,rc hin
tiép nhn, giái quyêt và trá két qua giái quyêt thU titc hành chInh tai B phn
Mt cüa hang nãm.
b) Tng hctp kt qua ch.m dim theo quy djnh tai dim a, Khoãn 1
Diêu nay theo tlrng ngành, linh virc và kêt qua châm diem các tiêu chI theo
quy djnh t?i các Khoán 5, 6, 8, 9 cUa Diêu 6 Quy djnh nay duçrc scr dung
trong clánh giá các Co quan, dcm vj, to chrc tham gia tiêp nhn, giãi quyêt,
trã két qua ho so thU tic hành chInh.
2. Tng hçip k& qua chm dim
a) Vic tng hctp kt qua chm dim theo h so giãi quy& thU tic hành
chInh (ap ding dOi vi cac tiêu chI theo quy djnh t?i các Khoân 1, 2, 3, 4, 7
cUa Diêu 6 Quy dnh nay) ducc thirc hin theo Cong thrc sau:
Dkm s cia Clii so' t/n- 1= Tdng diJ,n so' cza các ho sogidi quyét thz
tuc hành chInh tInh theo chi sO thi i / TOng sO hO sd giOi quyêt thu tyc hành
chInh
Trong do, kt qua dixçc lam trOn phAn thp phân dn mt (01) ch s&
b) Tng dim cUa tirng can b, cOng chrc, viên chirc, co quan, don vj,
to chirc là tong so diem cUa các chi so dánh giá dôi v&i tirng dOi tuçing theo
quy dnh tai Khoãn 1 Diêu nay.
3. Phân loi kt qua chm dim
a) Di vài can b, cong chüc, viën chtrc trong tip nhn, giái quyt và
trã kêt qua ho so thU tc hành chInh, hoàn thành 100% nhim vii khi có so
diem dánh giá tir 5 tth len; hoàn thãnh t1r 70% den diiOi 100% nhim vi,i khi
có sO diem dánh giá lit 3,5 den dix&i 5 diem; hoàn thành duOi 70% nhim vi
khi so diem dánh giá duài 3,5 diem;
b) Di vâi các co quan, don v, dja phuong th chirc, kt qua chm dim
là can cir dê xêp hang co quan, don vj, dja phuong tron giài quyêt thU tVc
hành chInh. Mrc xêp 1°a ciithê nhu sau: Dt t1r 15 diem trâ len xêp loai
xuât sac; t1r 12 den dixâi 15 diem xep 1oi tot; tir 9 den dithi 12 diem xêp loai
khá; lit 6 den du&i 9 diem xêp 1°ai trung bInh; du&i 6 diem xép loai yêu.
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Diêu 9. Cách thfrc dánh giá vic giãi quyt thu tic hãnh chInh
1. T chIrc, ca nhãn khi nhn kt qua giái quyt thu tiic hãnh chmnh, tin
hânh dánh giá chat 1ucng giái quyêt thu tic hành chInh vâ the hin mirc d
hài lông cüa mInh ye sir phic vi cUa cc quan hành chInh nhà nu&c thông
qua Phiêu dánh giá hoc dánh giá trijc tuyen trên Cong djch vii Cong trrc
tuyên tinh Quãng Trj bang cách: Quét ma QR Code trén Phiêu dánh giá dé
dánh giá hoc truy cp vào mic "DANH GIA" trén Cong djch vil cong trrc
tuyên (https://dichvucong.quangtri.gov.vn) sau do nhp ma hO sci hoc quet
ma vach trên Phiêu dánh giá dé tiên hành dánh giá.
2. Cong chüc, viên chirc B phn mt ctra in Phiu dánh giá (Máu so 1
kern theo Quy djnh nay) trên phãn mêm Mt cüa din tCr tinh Quãng Trj,
hixàng dan to chic, cá nhân dánh giá vào phiêu, thu phiêu dánh giá và sir
dung ma QR Code, ma vch hoc ma ho sa trên phiêu dánh giá dê nhp kêt
qua len Cong djch vii cong tnrc tuyên tinh Quãng Trj. Phiêu dánh giá trong
qu phâi ducrc cp nh.t len Cong djch vi cong trirc tuyên cüa tinh truc
ngày 15 cüa tháng cuoi qu và thirc hin kru tr theo quy djnh.
3. Theo djnh k5', trtrIc ngày 15 cüa tháng cu& qu, cong chüc, viên
chtrc lam dâu môi cOng tác kiêm soát thu tVc hành chInh thirc hin dánh giá
cci quan, dcin vi mInh theo các tiêu chI quy djnh tai Mâu so 2 ban hành kern
theo Quy djnh nay) trén Cong djch vii cong tnrc tuyên cUa tinh.
4. Ngoài các hInh thirc dánh giá quy djnh t?i Khoãn 1 vá Khoãn 3 Diu
nay, các tiêu chI quy djnh tai Diêu 6 Quy djnh nay thrçic thu thp thông tin
dê dánh giá thông qua kiêm tra thrc tê, các báo cáo, quyêt djnh phê duyt
liOn quan den vic tO chuc thrc hin giái quyOt thu tic hành chInh theo cci
chO mt cüa, mt cCra lien thông.
Diéu 10. So hrçrng Phiu dánh giá
1. Can cr vào tInh hInh thirc th tip nhn, giái quyt h sci thu tic hãnh
chInh và cci sO vt chat, trang thiêt bj ducic bO tn, các cci quan, don vj phát
Phiêu dánh giá hoc hi.thng d.n to chirc, cá nhân dánh giá trirc tuyên trOn
Cong dch vu cong tri,rc tuyên cOa tinh.
2. S Phiu dánh giá khi thu y cOa mt cci quan, don vj/tng s h so
TTHC da giãi quyêt!qu) (cá trfc tiép và trlcc tuyên) phãi dat t l tôi thiêu
nhu sau:
S lu'çrng h so' TTHC dä giãi
S Iuqng Phiu dánh giá thu ye
q uyêt/qu(nam)
60% sé lucmg Phiu dánh giá
DuOi 100 h so
40% s krcing Phiu dánh giá
Tü 100 dn dithi 500 h so
30% s lucmg Phiu dánh giá
Tr 500 dn duOi 1.000
20% séi hrçing Phiu dánh giá
TrOn 1.000 h6 so
Diêu 11. Trách nhim xtr l thông tin dánh giá
1. Trách nhim cüa cong chrc, yjOn chuc lam du mi cong tác kiêm
soát thU tVc hành chInh các cci quan, don vi: TrIch xuât k& qua dánh giá
('theo Mâu so 03 kern theo Quy djnh nay) trên Cong djch vii cong trijc tuyOn
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tinh, d xut các giãi pháp khc phiic tn ti, han ch (nu co) cho lânh dio
Co quan, don vj, dja phuong biêt dé theo dôi, chi dio.
2. Trách nhim cüa các cci quan, don vj
a) UBND cpxâ tng hqp kt qua chm dim dánh giá vic thirc hin
tiêp nhn, giãi quyêt, trã két qua ho so' thu tiic hành chInh thuc thâm quyên
tiêp nh.n, giãi quyêt và xêp 1oti co quan mInh báo cáo Chü tjch UBND cap
huyn.
b) Van phông HDND-UBND cp huyn tng hçxp kt qua ch.m dim
dánh giá vic thi!c hin tiêp nhn, giái quyêt, trã két qua ho so thu titc hành
chInh thuc thâm quyên tiêp nhn, giãi quyêt cüa B phn Mt cüa thuc
UBND cap huyn, UBND cap xã và xêp 1°a dja phuong mInh trInh Chü
tjch UBND cap huyn báo cáo Chü tjch UBND tinh.
c) Các ca quan chuyên mon thuc UBND tinh, Ban quán 1 Khu kinh
té tinh, các co quan trung wing dóng trên dja bàn tinh tong hcp kêt qua
châm diem dánh giá vic thirc hiên tiêp nhn, giái quyêt, trá kêt qua ho so
thu t1ic hành chInh thuc thâm quyén tiêp nhn, giâi quyêt và xêp loai cüa co
quan, don vj mInh báo cáo Chü tjch UBND tinh.
d) Van phông UBND tinh tng hcip kt qua chm dim dánh giá, xp
loi vic thrc hin tiêp nhn, giái quyêt, trã kêt qua ho so thu tijc hành chInh
thuc thâm quyên tiêp nhn, giâi quyêt cüa các co quan chuyên mon thuc
UBND tinh; Ban quân 1 Khu kinh te tinh; các co quan trung wing dóng
trên dia bàn và UBND các huyn, thành phô, thj xã trInh Chü tjch UBND
tinh báo cáo ChInh phü.
3. Ni dung báo cáo gm: K& qua dánh giá, các giái pháp khc phc
ton t?i, bat cp phát sinh trong qu và két qua khäc phc, chân chinh, xir l
vi phm dôi viii vic thirc hin co chê mt cüa, mt cCra lien thông trong giái
quyêt thu ti1c hành chInh cüa qu tnr&c.
4. Thai gian báo cáo dánh giá vic giái quyt thu tic hành chInh duc
thrc hin theo djnh kS' báo cáo cong tác kiêm soát thu ti1c hàah chInh và tInh
hinh, két qua thrc hin ca chê mt cCra, mt cCra lien thông.
5. Kt qua dánh giá duçc cong khai trên Trang thông tin din tcr tinh,
Cong Djch vi cong trirc tuyên cüa tinh và trên trang thông tin din tcr cüa
các co quan, don vj.
6. K& qua dánh giá là mtt trong nhüng tiOu chI d xác dlnh dim chi s6
cai cách hành chInh và xêp loai müc d hoàn thành nhim vi hang nàm cüa
các co quan, don vj, dja phi.rong; xác djnh trách nhim cua ca nhân, ngithi
dung dâu co quan, don vj tiêp nhn, giái quyêt thu tiic hành chInh; xem xét
khen thtrâng, xCr ! k9 lut can b, cong chtrc, vién chirc.
Chirong III
TO CIIUC THC HIN
Diêu 12. Trách nhim ella các co quan, don vl, da phirong
1. VAn phông Uy ban nhân dan tinh
- Ch trI, trrc tip tharn mi.ru Chll tjch UBND tinh chi do, trin khai
thirc hin có hiu qua Quy djnh nay.
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- Xãy dijng phn mm dánh giá thu tic hành chInh trên Cng djch vii
cong trrc tuyên cüa tinh; tIch h?p biéu mâu thu thp thông tin dánh giá, tong
h?p kêt qua dánh giá trên phãn mêm dánh giá trirc tuyên cüa tinh.
- Hi.ràng dn các Ca quan, dan vj sCr dung phn mm dánh giá có hiu
qua.
- Dam bão thirc hin dánh giá vic giãi quy& TTHC di vâi can b,
cong chirc, viên chirc, cci quan có thâm quyên giái quyêt TTHC chInh xác,
khách quan, rninh bich; truy xuât và si.'r dvng dr 1iu kjp thai dê phiic vi cho
vice dánh giá giái quyêt TTHC dat chat luçrng cao.
- To chüc kiêm tra vic thirc hin dánh giá tai các ca quan, dan vj theo
djnh kS' hoc dt xuât.
2. Thu tnrâng các ca quan chuyên mOn, Ca quan thuc UBND tinh, ca
quan Trung uang dóng trên dja bàn tinh Quãng Trj; Chü tjch UBND các
huyn, thành phô, thj xã; ChU tjch UBND các xã, phii&ng, thj trân
- Dy manh vic tuyên truyn, v.n dng t chüc, cá nhân tich crc tham
gia dánh giá, the hin mirc d hài lông cüa mInh trong giãi quyêt thu tiic
hành chInh.
- Chi dao can b, cong chüc, viên chi'rc hi.ràng dn t chirc, Ca nhân
thirc hin dánh giá và thu thp kiên dánh giá theo quy djnh nay.
- B6 trI may móc, trang thit bj phü hcip d trin khai thrc hin vic
dánh giá giãi quyêt thu t11c hành chInh theo ca ché mt ci:ra, mit cüa lien
thông.
- Can cCr k& qua phán loai, xp hang trong giãi quyt thU tiic hành
chInh do UBND tinh cong bô dê xep loai thi dua-khen thi.râng và xêp loai
mirc d hoàn thành nhim vi cüa tlrng can b, cong chirc trong ca quan, dan
vi theo quy djnh.
- Dr toán kinh phi th chüc thirc hin dánh giá trong tng kinh phi chi
thuing xuyen cho hoat dng quán l nha nuâc cüa ca quan, dja phuang
hang näm theo quy djnh cUa pháp luat ye ngân sách nhà nithc.
3. SâNivii
Can cir kt qua phãn ioai, xp hong trong giãi quyt thu tic hành chInh
do UBND tinh cong bô dê xêp loai Chi so cái cách hành chInh và xêp loi
m1rc d hoàn thành nhim v11 các cUa co quan, dan vj.
4. Dài Phát thanh - Truyn hinh tinh, Báo Quang Trj
ChU trI, phi hcxp vâi các Ca quan
lien quan lng ghép vào các
chuyên mvc, chuyên trang dê tuyen truyên nhãm nâng cao, nhn thxc cho
ngu&i dan, to chrc và xã hi ye m1ic tiéu, nghia cUa vic tO chrc dánh giá
giái quyêt thU tVc hành chInh theo cci ché mt c1ra, mt cra lien thông trên
dja bàn tinh; phOi hçp cung cap thông tin phic viii to chUc dánh giá và cOng
bô kjp th&i kêt qua dánh giá den cá nhân, to chirc trên dja bàn tinh.
5. Trách nhim cUa t chüc, Ca nhân
- Hçp tác vâi ca quan, don vj chU trI cung cp thông tin dy dU, kjp
thi, trung thrc, khách quan dé báo dam kêt qua dãnh giá dixçic chInh xác.
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- Phãn ánh, g1ri kin phãn hi v cách thirc t chi'rc, k& qua dánh giá d
các Cd quan chirc n.ng rut kinh nghim, Co giâi pháp nâng cao hiu qua thirc
hin.
Trong qua trInh thirc hin, nu Co khó khãn, vthng mac, Thu tru&ng
các Ca quan, dan vj kjp th?yi tong hçp, báo cáo UBND tinh (qua Van phông
UBND tinh) dê xem xét sCra dôi, bô sung cho phü hcxp.//&

TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU T!CH
0 CHU TCH.(C

Ha S5' Ding
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Phy lyc
TONG HP KET QUA DAr'H GIA VIC GIAI
CHE MQT CIJA, MQT CU'A LIEN THÔNG
dfnh s IO/QD- UBND ngàyj tháng4 nãni 2020
üa UBND tinh Quáng Trf)

TEN CO QUAN, DON VT
BQ PHLN MOT CUA

Mu s I
CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIETNAM
Dôc lap - Tudo -Hanhphñc
MAQR CODE

MA VACH

Ma QR dung d dánh giá ca quan,
cong ch&c Irong giOi quyêl ho so TI'HC
PHIEU LAY ' KIEN NGU'Ol DAN
M s h so:
STT Các chi s dánh giá vic giãi quyt TTHC
I

2

3
4

5

CHQN O DAY

.
T6ng thii gian giãi quyt thu tyc hành chInh
Ngän
so vOi th?ii gian cho phép theo quy dinh cUa
hon
pháp Iut
Thii gian thirc hin cüa trng co quan, don vi
•,
tham gia giái quyêt (kê cà don vj phôi hap) NgAn
hon
so vâi quy dnh
•
So lan phãi lien h vâi noi tiêp nhn ho so
dê hoàn thin ho so thu tic hành chInh (kê Không
Ca lien he theo hinh thüc tnrc tuyên)
•
So krcing co quan, don vj, t chirc phái lien
h d hoàn thin ho so thU t1ic hành chInh Khong
(kê Ca lien h thea hinh thUc trçrc tuyên)
•
Thai d cUa can b, cong chUc, viên chUc
TOt
khi huo'ng dn 1p ho so, tiêp nhn hO so và
giãi quy& thU tic hành chInh

Bang

Dài hcm

Bang

Dài hon

U
1 lan

0
Hon 2
Ian

U

U

1 co
quan

Hon 2
co quan

U

BInh
thuäng

Không
tot
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MJu s 2

NH GIA VIC GIAI QUYET
CHINH CUA Ci QUAN, IK1N VI

TIFU
HJ Tt1

/:

(Dung c

STT

1 .1

1.2

13
2
2.1

2.2

2.3

3.1

öth ç3i

fr•

m soát TTHC cia các co' quan, don vj dánh giá)

Linh7fli"chuITiêu chI thành phn

them
ti da

Thuc hin t chfrc tip nhn h so', giãi quyt, trã kt
qua ti B phn Mt cü'a

2

Bô phn Tip nhn và Ira kt qua ccr quan chuyên mon
cap tinh tip nhãn, xem xét, thâm dinh hèi sci, phê duyt
kêt qua dôi vói tôi thiu 20% s krqngthO We hành
chInh thea danh mic thi tic hành chInh tiêp nhn tai B
phan Mt cira do Chü tjch Uy ban nhãn dan tinh ban
hành; B phn Tip nhan và Trá kêt qua cp huyn tip
nhan, xem xét, thâm dnh h so, trinh phé duyt két qua
dOi vol ti thiu 50% s6 li.rçmg thO tiJc hành chInh theo
danh miie tip nhn eOa cap huyn; Bô phn Mt cira
cap xA tip nhn, xem xët, thm dlnh h sci, phé duyt
kêt qua dôi vOi 100% thu tVc hành chInh thuc danh
miic tiêp nhãn cCia cp xä: 2 dilm
100% tht tVc hánh chinh khOng thuc dôi ttrqng quy
dinh tai các dim a, b khoãn 5 Biu 14 Nghi dlnh so
61/20181ND-CP &rcic tip nhn h so và trá k& qua ti
Bô phn Mt c&a các cap: 1 diem
DuO'i 100% thO tiic hành chinh khOng thuc di tlrcrng
quy djnh ti các dim a, b khoãn 5 Diêu 14 Nghj djnh so
61/20181ND-CP duçic tip nhan h s và trã kêt qua ti
Bô phn Mt cCra các c.p: 0 diäm
Cong khai các thu tuc hành chInh
Thu We hânh chInh thirc hin ti B phn Mt ccra dtrqc
cOng khai chInh xác, dÀy dCi, kjp th&i bang cá hlnh thiir?
niêm yet VA din tcr thea dOng quy dlnh pháp 1ut ye
cong khai thu c hãnh chinh: 2 diem
Th tiic hành chInh thrc hin ti Bô phãn Mt c&a ducic
cong khai chInh xác, dy dt'i, kjp thai bAng hInh thirc
niêm yet HOAC din ti thea dOng uy djnh pháp 1ut
ye cOng khai thu We hành chinh: 1 diem
Thu tyc hành chinh thjc hin tai B phn Mt ccra
KHONG dLrçlc cong khai chInh xac, dÀy dO, kip thO'i: 0
diem
iãi trInh di vó'i các kin phãn ánh, kin
Tip thu,
ngh cüa to ch(rc, cá nhãn
Không có phán ánh, kin ngh hoc 100% phàn ánh,
kin nghj duçc xü l dOng thai hn thea quy djnh và
khOng có phãn ánh, kin nghj kéo dài: 2 dim

T61 thiu tr 90% phân ánh, kin nghj tr& len duçic xcr l'
3.2 dOng thai hn theo quy djnh và không có phan ánh, kien
nghj kéo dài: 1 dkm
3.3 Dtrâi 90% phan ánh, kin nghj duçic xCr 1 dOng thai han

.z
Diem
tiy
dánh
giá

Tài liu
kirn chfrng

Danh muc
FHC/tn
TTHC
s
duçc cong
bô

2
- Báo cáo
cOng
tác
soát
kiêm
TTHC theo
dinh kS'.
- Kim tra,
theo dOi cUa
VAn phang
UBND tinh

2

- Báo cáo
tác
cong
kim
soát
TTHC theo
dnh kS'
- Kiêm tra,
thea dOi cOa
VAn phOng
UBND tinh
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theo quy djnh hoc cO phãn ánh, kin nghj ko dài: 0
tiênz
.
TLen d và cht krçrng cung cp djch vi cong true
tuyen cüa co' quan có thm quyen
Tôi thiéu 20% thó tiic hãnh chInh dáp rng yéu câu dixqc
dua vào trin khai dch vu cong trrc tuyên mcrc do 3,
4.1 t$' 1 h s trtrc tuyên trong tong s6 ho sa dt ti thiu
30%; và khôrig cO ha so tn.rc tuyth nào khang giãi quyt
hoäc g,iái quyet qua hn:2 diln:
Co triên khai dlch vi cOng trirc tuyn rnrc d3, 4 d6i
vài thCi tVc hành chInh dáp rng yêu cu; t' 1 ho so trirc
4.2 tuyn trong tang s6 h so dat tôi thiEu 15% dn di.rri
30%; vã khong có hi so trirc tuyên khong dixçic giái
quyet hoc giâi quyEt qua han: 1 diem
Không trin khai dlch vu cong trirc tuyn rncrc d 3, 4
hoäc t' I h so trirc tuyén trong tOng sO h so dt duài
is; hoc cO h so trrc tuyn không duçic giãi quyt
hoc giài quyt qua han: 0 dIem
Tng s dim các chi s:

2
- Báo cáo
cong
tác
kiëm soát
TTHC theo
djnh kS'.
- Kim tra,
theo dOi cüa
Van phong
UBND tinh
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Mu s 03
BAO cXotOc,
vA CNHUC,J'

çiiNi •miac

STT

Ten c quan, don

TEN CO QUAN, DON VI
DANH GIA, XEP LOiJ CO QUAN, DON VI
HUt TRONG GIAI QUYET THU T1JC HANH
HE MOT CIJA, MQT CIXA LIEN THÔNG
báo cáo djnh Ic)> ye cOng tác klein soát ITHC)
Xp loi co
qua n,do'n
vj (xuá1 sac,
161, khá,
trungbInh,
yeu)

T I cong chtrc, viên chtrc (%)
Hoàn thành
100%
nhim vu

Hoàn thành
70%
thr&i 100%
nhim vu

Hoàn thành
du&i 70%
nhim vy

Gui c/ia: Cách tlnh didm d xp logi ccrquan, don vf nhzr sau:
- TOng sO diem cüa co' quan, don vf = tong sO diem các chi sO cüa cu quan, dun vf ('rnáu
2,)+ ('cóng,) lông sO diérncác chi so cüa cOng ch&c, viên ch&c ('máu 3,).
- Các co quan, dun v/, 10 chtc dat lIt 15 diem tr& len xep logi xuát sac; lit 12 den du-O'i 15
diem xép loal 16!; lIt 9 déndithi 12 diem xêp loQi khá; lit 6 den dithi 9 diem xêp logi
Irung bInh; dithi 6 diênz xêp loqiyCu.

