
Bộ NỘI VỤ CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ:384 /BNV-CCHC Hà Nội, ngày28 tháng 01 năm 202ỉ
V /v hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm  

để xác định Chỉ số CCHC cấp bộ

Kính gửi: Các bộ, cơ quan ngang bộ

Thực hiện Quyết định số 1149/QĐ-BNV ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ phê duyệt Đe án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ 
quan ngang bộ, ủy  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” (gọi tắt 
là Quyết định số 1149/QĐ-BNV), Bộ Nội vụ hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang 
bộ (gọi tắt là bộ) về việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách 
hành chính (gọi tắt là Chỉ số CCHC) cấp bộ năm 2020 như sau:

1. v ề  tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí (TC), tiêu chí thành phần 
(TCTP)

- Căn cứ vào kết quả cải cách hành chính thực tế đạt được, các bộ tiến 
hành tự đánh giá, chấm điểm cho từng TC, TCTP trên cơ sở xem xét, đổi chiếu 
với các tiêu chuẩn hoặc yêu cầu và cách chấm điếm tương ứng với từng TC, 
TCTP nêu tại Phụ lục (gửi kèm theo).

- Khi các tiêu chuẩn đánh giá quy định tại các văn bảo quy phạm pháp 
luật nêu tại Phụ lục được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng một vân bản khác 
thì được áp dụng theo quy định tại các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

- Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm TC, TCTP Chỉ số CCHC của bộ phải 
do lãnh đạo bộ phê duyệt, gồm các nội dung sau:

+ Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm TC, TCTP Chỉ số cải 
cách hành chính của bộ;

+ Giải trình các nội dung tự đánh giá, chấm điểm đối với các TC, TCTP 
không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng không có đầy đủ thông 
tin kiểm chứng theo yêu cầu;

+ Nhừng khó khăn, vướng mắc và kiến nghị (nếu có).

2. v ề  nhập dữ liệu kết quả tự đánh giá, chấm điểm vào phần mềm

Trên cơ sở báo cáo đã phê duyệt, các bộ tiến hành nhập dữ liệu kết quả tự 
đánh giá, chấm điểm và các tài liệu kiểm chứng, nội dung giải trình vào phần 
mềm quản lý chấm điểm Chỉ sổ CCHC (gọi tắt là phần mềm) theo các bước sau:

- Bước 1 : Đăng nhập phần mềm



Các bộ đăng nhập vào phần mềm quán lý chấm điểm Chi số CCHC tại địa 
chỉ www.parindex.caicachhanhchinh.gov.vn theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

- Bước 2: Nhập dừ liệu kết quả

Các bộ tiến hành nhập dừ liệu kết quả tự đánh giá, chấm điểm và đính 
kèm file tài liệu kiếm chứng hoặc giải trình kết quả tự đánh giá, chấm điểm 
tương ứng với từng TC, TCTP.

- Bước 3: Rà soát kết quá

Sau khi hoàn tất việc nhập kết quả tự đánh giá, chấm điêm, các bộ rà soát 
lại, bảo đảm tài liệu kiêm chứng và thông tin giải trình đôi với từng TC, TCTP 
phải trùng khớp với nội dung tại báo cáo đã phê duyệt.

- Bước 4: Gửi kết quả

Sau khi hoàn tất các bước trên, các bộ gửi kết quả tự đánh giá, chấm điểm 
tới Bộ Nội vụ qua phần mềm bằng việc nhấp chuột vào mục “gửi đi” được hiến 
thị trên phần mềm.

3. v ề  tài liệu kiểm chứng

- Việc tự đánh giá, chấm điểm của bộ phải kèm theo Qác tồí liệiẩ kiểm 
chứng (như: báo cáo, kế hoạch, thông báo, quyết định...) dược cơ quan nhà 
nước có thấm quyền ban hành để xác định mức độ tin cậy của việc tự đánh giá, 
chấm điểm cho từng TC, TCTP.

- Ngoài việc cung cấp các tài liệu kiểm chứng được liệt kê tại Phụ lục, các 
bộ có thê bô sung các tài liệu kiếm chứng khác (nếu có) đủ độ tin cậy đế chúng 
minh kết quả tự đánh giá, chấm điểm các TC, TCTP.

- Đối với các TC, TCTP không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm 
chứng không có đầy đủ thông tin kiêm chứng theo yêu cầu, các bộ giải trình rõ 
về cách đánh giá, tính điểm tại Báo cáo tự đánh giá, chấm điếm xác định Chỉ số 
CCHC của bộ và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin giải trình.

- Các file điện tử cúa tài liệu kiềm chứng đính kèm trên phần mềm phải là 
bản chụp của văn bản giấy dưới dạng ảnh (định dạng pdf) hoặc văn bán điện tử 
có chừ ký số theo quy định.

4. Thòi gian thực hiện đánh giá

Các bộ tiến hành tự đánh giá, chấm điếm; phê duyệt báo cáo và hoàn 
thành việc nhập dừ liệu kết quá vào phần mềm chậm nhất là ngày 26 tháng 02 
năm 2021. Sau thời hạn quy định, phần mềm sè tự động khóa.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Nội vụ về công tác tự đánh giá, chấm điêm
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để xác định Chỉ số CCHC năm 2020 của các bộ. Đề nghị các bộ quan tâm bố trí 
kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ xác định Chỉ số CCHC thuộc phạm vi trách 
nhiệm của mình. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có MUÓng wắa, đề nghị 
các bộ phản ánh về Bộ Nội vụ để kịp thời giải quyết. Đm đĩỉ ltên hẻ: Ông 
Nguyễn Mạnh Cường, Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ; điện thoại: 
091.252.1464; email: nguyenmanhcuong@moha.gov.vn./.

Nơi nhận:
-  N hư trên;
- Bộ trường (để b/c);
- Thứ trưởng N guyễn Trọng Thừa;
- Các bộ, cơ quan: Tư pháp, Tài chính, Khoa học 
Công nghệ, Thônẹ tin và Truyền thông, Văn phòi 
Chính phủ (để phoi hợp);
- Các Vụ: Công chức, viên chức; Tổ chức - Biên  
chế; Chính quyền địa phương; Đào tạo, bồi dưỡnj 
cán bộ, công chức, viên chức (để thực hiện);
- Lưu:’ VT, CCHC.

Nguyễn Trọng Thừa
























































