
ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ
PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP TRONG 

THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG 
BẰNG DỮ LIỆU THEO THỜI GIAN THỰC
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Bằng dữ liệu, 

theo thời gian thực

Qua báo cáo 
giấy

Kiểm tra, đánh giá 
khảo sát thực tế 

tại cơ sở

CÁC HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ

 Khách quan, công bằng

•  Bằng dữ liệu theo thời gian
thực

 Kịp thời

• Năm  Quý  Tháng  Tuần
 Ngày Giờ

 Cá thể hóa trách nhiệm

• Xác định bất cập, hạn chế 
Xác định rõ cơ quan, đơn vị
chịu trách nhiệm  xác định rõ
cá nhân chịu trách nhiệm
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Năng suất – Chất lượng phục vụ

Cơ quan nhà nước

Mức độ hài lòng

Người dân, doanh nghiệp

ĐÁNH GIÁ VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
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• Công bố TTHC đúng hạn
• Cập nhật, công khai TTHC đúng hạn
• Công khai đầy đủ TTHC
• Đồng bộ đầy đủ, kịp thời hồ sơ TTHC

Công khai, 
minh bạch

• Cung cấp DVC trực tuyến (TTHC , hồ sơ trực tuyến, mức độ tăng trưởng, xử lý hồ sơ trực
tuyến)

• Cấp kết quả giải quyết điện tử
• Hồ sơ TTHC thực hiện số hóa
• Khai thác, sử dụng lại thông tin, hồ sơ số hóa
• Chứng thực điện tử
• Kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC
• Thanh toán trực tuyến (TTHC có TTTT; hồ sơ TTHC có TTTT)
• Ứng dụng CSDL dân cư (25 DVCTT thiết yếu; xác thực, định danh điện tử; tái sử dụng

thông tin dân cư; làm giàu CSDL dân cư)

Mức độ

số hóa

• Đúng hoặc sớm hạn
• Chất lượng giải quyết
• Thời gian xử lý trung bình
• Chia theo từng hình thức tiếp nhận

Kết quả

giải quyết

• Phản ánh, kiến nghị
• Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị
• Tỷ lệ hài long đối với kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị
• Tỷ lệ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC, DVC

Mức độ

hài lòng

NHÓM 
CHỈ 
SỐ



NGUỒN DỮ LIỆU PHÂN TÍCH
 Dữ liệu đồng bộ hồ sơ, thống kê tình hình xử lý hồ sơ từ Cổng Dịch vụ

công, Hệ thống một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh lên Cổng Dịch vụ công
quốc gia.

 Dữ liệu của Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

 Dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công
trực tuyến, thanh toán trực tuyến, đánh giá sự hài lòng, phản ánh, kiến
nghị,… trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

 Dữ liệu báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin
báo cáo quốc gia.

 Dữ liệu về việc triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư từ Cơ sở dữ liệu
quốc gia về dân cư.
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TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

 Chỉ số chỉ được tính điểm khi kết quả thực hiện của bộ, ngành, địa phương
vượt qua ngưỡng tối thiểu.

 Cách tính điểm đối với từng chỉ số:

Điểm chỉ số thứ i = Tỷ lệ đạt được của chỉ số thứ i của bộ, ngành, địa phương *
Mức điểm tối đa của chỉ số thứ i.

 Tổng điểm của bộ, ngành, địa phương là tổng điểm của các chỉ số.

 Kết quả phân loại như sau:

+ Từ 90 – 100 điểm: Xuất sắc.

+ Từ 80 – 90 điểm: Tốt.

+ Từ 70 – 80 điểm: Khá.

+ Từ 50 – 70 điểm: Trung bình.

+ Dưới 50 điểm: Yếu.



BẢN ĐỒ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
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TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 VPCP phối hợp với bộ, ngành, địa phương xây dựng hệ thống đánh giá; công
khai kết quả đánh giá trên Cổng DVCQG; phân quyền quản trị cho bộ, ngành,
địa phương.

 Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm:

• Tích hợp, đồng bộ dữ liệu đầy đủ, chính xác, thường xuyên, liên tục phục vụ
đánh giá các chỉ tiêu theo thời gian thực

• Phối hợp quản lý, vận hành Hệ thống đánh giá

• Tích hợp, công khai kết quả đánh giá trên Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh



Trân trọng cảm ơn!

www.dichvucong.gov.vn
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