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BÁO CÁO 

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động các cơ quan cấp tỉnh 

và UBND cấp huyện năm 2021 

 

Thực hiện Quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động các cơ 

quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quyết định số 

2747/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập 

Tổ tư vấn cho UBND tỉnh về đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động các cơ 

quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Tổ tư 

vấn); Tổ Tư vấn tổng hợp và báo cáo kết quả thẩm định đánh giá, xếp loại chất 

lượng hoạt động các cơ quan, đơn vị năm 2021 như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI LẦN I 

1. Nội dung đánh giá lần 1 

Thực hiện đánh giá các Nội dung I, Nội dung II và Nội dung VI trong 4 

bộ chỉ số tương ứng với 4 loại hình cơ quan, đơn vị: cụ thể: 

- Nội dung I: Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chức năng;  

- Nội dung II: Kết quả đạt được của các chỉ số tác động; 

- Nội dung VI: Điểm trừ (chuyển từ đánh giá lần 2 lên đánh giá lần 1, để 

kịp thời đánh giá trách nhiệm người đứng đầu). 

2. Công tác chỉ đạo, triển khai 

Thực hiện Quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND 

tỉnh, Sở Nội vụ đã ban hành 03 văn bản hướng dẫn và triển khai thực hiện: 

- Quyết định số 491/QĐ-SNV ngày 01/11/2021 của Sở Nội vụ về thành 

lập Tổ giúp việc cho Tổ tư  vấn (sau đây gọi tắt là Tổ giúp việc); 

- Văn bản số 1181/SNV-CCHC ngày 09/11/2021, hướng dẫn tự đánh giá, 

xếp loại chất lượng hoạt động các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện năm 2021; 

- Văn bản số 1368/SNV-CCHC ngày 17/12/2022 về việc phối hợp thẩm 

định kết quả tự chấm điểm chất lượng hoạt động các cơ quan, đơn vị năm 2021; 

trong đó đề nghị các cơ quan liên quan (Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và 

đầu tư; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính; Sở Tư pháp; Tài nguyên và 

Môi trường; Xây dựng; Khoa học và Công nghệ) theo chức năng, nhiệm vụ để 

phối hợp với Tổ tư vấn  trong công tác thẩm định. 
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3. Thực hiện tự chấm điểm 

Ngày 10/11/2021, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai đánh 

giá và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tự đánh giá, xếp loại, theo đó thực hiện 

Quy định tại Quyết định số 2628/QĐ-UBND, trước ngày 15/12/2021 các cơ 

quan, đơn vị tự chấm điểm và tổng hợp các tài liệu kiểm chứng, xây dựng báo 

cáo tự đánh giá, chấm điểm chất lượng hoạt động gửi Tổ Tư vấn thẩm định. 

4. Thực hiện thẩm định 

- Từ ngày 16/12 đến ngày 25/12/2021, Tổ Tư vấn chỉ đạo tổ giúp việc tổ 

chức thẩm định kết quả tự chấm điểm của các cơ quan đơn vị và tổng hợp kết 

quả thẩm định của các cơ quan phối hợp. Đồng thời đề nghị các Sở Tài nguyên 

và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp thẩm định kết quả tự chấm điểm các 

nội dung về quản lý tài nguyên và môi trường; quản lý trật tự đô thị của UBND 

cấp huyện; tham mưu ban hành văn bản (Văn bản số 1368/SNV-CCHC ngày 

17/12/2022 về việc phối hợp thẩm định kết quả tự chấm điểm chất lượng hoạt 

động các cơ quan, đơn vị năm 2021); 

- Ngày 27/12/2021, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị triển khai thẩm định kết 

quả tự chấm điểm đánh giá, xếp loại lần 1 của các cơ quan, đơn vị (thành phần 

gồm: Thành viên Tổ tư vấn và thành viên Tổ giúp việc). 

5. Kết quả thẩm định lần 1 của Tổ tư vấn 

a. Kết quả thẩm định: 

Chi tiết có các biểu tổng hợp kết quả giai đoạn 1: 03.S; 03.H; 03.SN; 

03.ND đính kèm. 

b. Về nội dung điểm trừ 

Theo quy định của Bộ Chỉ số, cơ quan có cán bộ, công chức vi phạm bị 

xử lý hình sự: trừ 50% tổng số điểm đạt được trong năm. Trong năm 2021 cơ 

quan chức năng đã phát hiện và xử lý sai phạm công chức thuộc 5 cơ quan gồm: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Công an tỉnh; Chi 

cục Quản lý thị trường; UBND thị xã Phú Thọ. 

Tuy nhiên, để đánh giá trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và người 

đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ theo chức năng một cách kịp thời và để 

tập thể các cơ quan, đơn vị này không bị thiệt thòi do các vụ việc đã xẩy ra từ 

những năm trước đó, Tổ Tư vấn đã tham mưu, đề xuất và được UBND tỉnh đồng 

ý trừ 10% trên tổng số điểm đạt được khi chưa quy đổi của cơ quan, đơn vị có 

công chức vi phạm. 

Riêng Sở Tài nguyên và Môi trường trừ 01 điểm do tham mưu ban hành 

01 (một) văn bản chưa đúng quy định (theo Kết luận số 57/KL-KTrVB ngày 

03/8/2021 của Bộ Tư pháp). 
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6.  Xếp loại lần 1 

Căn cứ kết quả bỏ phiếu đánh giá, xếp loại của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 3488/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021 về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động 

các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện năm 2021 (kết quả đánh giá, xếp loại 

lần 1), theo đó các cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm: 

- Các Sở, ban, ngành: 04 cơ quan (Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở 

Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính). 

- Các huyện, thành, thị: 03 cơ quan (UBND thành phố Việt Trì; UBND 

huyện Tam Nông; UBND huyện Phù Ninh). 

- Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh: 01 đơn vị (Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh). 

- Cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh: 

02 cơ quan (Cục Thuế tỉnh; Cục Thống kê tỉnh). 

Cơ quan xếp loại hoàn thành nhiệm vụ: 01 cơ quan (Cục Quản lý thị 

trường tỉnh). 

Các cơ quan còn lại xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

II. XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI NĂM 2021 

1. Nội dung đánh giá lần 2 

1.1. Thực hiện tự chấm điểm 

- Căn cứ quy định tại Điều 7, Nội dung II, Quyết định số 2628/QĐ-

UBND, các cơ quan, đơn vị thực hiện tự đánh giá các nội dung từ Nội dung III 

đến Nội dung V trong 4 bộ chỉ số (với Nội dung VI Điểm trừ: đã thực hiện trong 

đánh giá lần 1). 

- Từ ngày 20/02/2022, Tổ Tư vấn đã triển khai thực hiện thẩm định kết 

quả tự chấm điểm lần 2 của các cơ quan đơn vị và tổng hợp kết quả năm 2021. 

1.2. Kết quả thẩm định lần 2 

(Có các biểu tổng hợp số 4.S; 4.H; 4.SN; 4.ND đính kèm) 

1.3. Kết quả thẩm định năm 2021 

(Có các biểu tổng hợp số 5.S; 5.H; 5.SN; 5.ND đính kèm) 

III. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT  

1. Nhận xét chung 

1.1. Ưu điểm 

- Thực hiện Quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND 

tỉnh: Tổ Tư vấn đã chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết để 

các cơ quan, đơn vị căn cứ triển khai thực hiện tự đánh giá, chấm điểm; 
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- Việc tổ chức tự đánh giá, chấm điểm với các tiêu chí, tiêu chí thành phần 

về cơ bản đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, các tài liệu kiểm 

chứng tương đối đầy đủ; 

- Tổ Tư vấn đã chỉ đạo Tổ giúp việc tổ chức thẩm định đảm bảo công 

khai, khách quan; kết quả thẩm định cũng đã đánh giá thực chất kết quả hoạt 

động của các cơ quan, đơn vị; việc thẩm định hoàn thành đúng tiến độ, kịp thời 

báo cáo UBND tỉnh kết quả lần 1 và phục vụ việc đánh giá người đứng đầu, xem 

xét khen thưởng. 

- Do là năm thứ 3 thực hiện đánh giá, xếp loại, bộ tiêu chí được sửa đổi, 

bổ sung và dần dần hoàn thiện, các tiêu chí đánh giá ở những năm đầu triển khai 

còn một số bất cập, chưa phù hợp đã được điều chỉnh ở bộ chỉ số đánh giá, xếp 

loại năm 2021, do đó kết quả đánh giá đã phản ánh chính xác mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. 

- Thông qua bộ tiêu chí và kết quả đánh giá, cũng là dịp để thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị có thể tự đánh giá được kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 

theo thẩm quyền và tự biết được cơ quan, đơn vị mình còn yếu, còn hạn chế ở 

những nội dung nào, từ đó tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và đưa ra những giải 

pháp khắc phục trong những năm tiếp theo. 

1.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

a. Một số cơ quan, đơn vị còn gặp khó khăn khi tự chấm điểm: là năm thứ 

ba thực hiện đánh giá xếp loại, tuy nhiên vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa 

thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc tự chấm điểm theo quy định 

hoặc rà soát những nội dung còn tồn tại hạn chế từ kết quả của các năm trước để 

đưa ra các giải pháp khắc phục; thay đổi người trực tiếp thực hiện việc theo dõi 

tự đánh giá chấm điểm nên không có tính liên tục và còn lúng túng trong việc 

sắp xếp tài liệu; tài liệu kiểm chứng cung cấp không đúng với yêu cầu của tiêu 

chí chấm điểm; việc tổng hợp và báo cáo kết quả còn chậm so với quy định; Tổ 

giúp việc phải đôn đốc, hướng dẫn nhiều lần và yêu cầu giải trình. 

b. Một số tồn tại, hạn chế thuộc về các cơ quan, đơn vị trong việc tham 

mưu ban hành các văn bản như: vẫn còn cơ quan, đơn vị chưa tích cực tham 

mưu với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch 

để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức năng mà tự ban hành nên khó trong 

việc xác định kết quả; tham mưu ban hành văn bản chưa đúng quy định. 

c. Về xây dựng cơ chế khuyến khích, tạo động lực để cán bộ, công chức, 

viên chức phát huy năng lực, sở trường và tích cực làm việc: nội dung này hầu 

hết các cơ quan, đơn vị chưa xây dựng hoặc có xây dựng nhưng nội dung 

khuyến khích còn sơ sài. 

d. Một số cơ quan, đơn vị chưa chú trọng triển khai và báo cáo về thực 

hiện quy chế dân chủ và văn hoá công sở, chỉ giải trình nội dung này thông qua 

báo cáo tổng kết năm. 
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e. Một số cơ quan ngành dọc còn gặp khó khăn trong việc cung cấp tài 

liệu kiểm chứng; chưa cung cấp được tài liệu giải trình để chấm điểm thực hiện 

nhiệm vụ CCHC, chưa công khai các thủ tục hành chính mặc dù đã có quy định 

của Chính phủ về các thủ tục hành chính phải công khai. 

2. Đối với bộ Chỉ số đánh giá xếp loại 

Có thể nói các tiêu chí trong bộ chỉ số đưa ra đánh giá ở năm thứ 3 đã dần 

phù hợp tương đối với từng loại hình cơ quan, đơn vị. Kết quả đánh giá đã phản 

ánh khá toàn diện tất cả các hoạt động của một cơ quan, đơn vị và đánh giá 

tương đối chính xác mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, phản ánh 

đúng những việc cơ quan đã làm được; chỉ ra những nội dung chưa làm được 

hoặc làm được nhưng kết quả còn chưa cao. Thông qua bộ tiêu chí và kết quả 

đánh giá, cũng là dịp để các cơ quan, đơn vị có thể tự đánh giá được kết quả 

triển khai thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền và tự biết được mình còn hạn chế 

ở nội dung nào từ đó tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và đưa ra những giải pháp 

khắc phục trong những năm tiếp theo. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đề xuất vận dụng cho điểm một số tiêu chí  

Ở lần 2, trong quá trình thẩm định, đối chiếu với Quy định tại Quyết định 

số 2628/QĐ-UBND có một tiêu chí quy định nhưng mức độ đạt được theo yêu 

cầu còn hạn chế, chưa cụ thể, Tổ tư vấn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh cho vận 

dụng như sau: 

a) Ở Nội dung V. Điểm cộng, 

- Tại mục 4 các Phụ lục 2.1; 2.2; 2.3 và 2.4 “Cơ chế khuyến khích, hỗ trợ, 

tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát 

triển năng lực cá nhân (có cơ chế khuyến khích, tạo động lực: 0,5 điểm; thực 

hiện có hiệu quả 1,5 điểm)”. Tổ tư vấn xin báo cáo như sau: 

Trong quá trình thẩm định và kiểm chứng tài liệu, một số cơ quan, đơn vị 

mới chỉ dừng lại ở việc tạo điều kiện hỗ trợ về kinh phí cho cán bộ, công chức, 

viên chức thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn đặc thù của ngành như: hỗ trợ 

nghiên cứu khoa học; quy định mức thưởng thêm cho cán bộ, công chức, viên 

chức đạt giải các cuộc thi do tỉnh hoặc ngành tổ chức; hỗ trợ viết bài đăng thông 

tin hoạt động của ngành; thực hiện các nhiệm vụ đặc thù tại địa bàn khó khăn; 

bình xét đánh giá để khen thưởng theo tháng, quý và các quy định chăm lo đời 

sống cho cán bộ, công chức, viên chức;...được quy định trong bản quy chế chi 

tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.  

Tuy nhiên, Tổ tư vấn đánh giá đây là một nội dung tương đối rộng và khó, 

để xây dựng được bộ quy định về “cơ chế khuyến khích, hỗ trợ, tạo động lực 

cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát triển năng lực 

cá nhân” một cách đồng bộ, toàn diện đòi hỏi sự quyết tâm của thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và ban hành các quy định chi tiết để phát 

huy năng lực, sở trường, để mỗi cán bộ, công chức, viên chức cố gắng hơn trong 
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quá trình thực thi nhiệm vụ. Đồng thời để các cơ quan, đơn vị có thời gian tiếp 

tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế khuyến khích, hỗ trợ, tạo động lực cho đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát triển năng lực cá nhân ở năm 

sau, Tổ Tư vấn đề nghị UBND tỉnh, cho tính 50% số điểm của tiêu chí này đối 

với các cơ quan, đơn vị đã có động tác xây dựng quy định khuyến khích, động 

viên cán bộ, công chức, viên chức nhưng chưa thực sự bài bản để các cơ quan, 

đơn vị này tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện vào những năm sau. 

- Tại mục 2, Phụ lục 2.4 “Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, 

đơn vị, các địa phương trong tỉnh và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh 

phát triển” do một số cơ quan ngành dọc có tính chất công việc đặc thù không 

hoặc ít làm việc với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn, không có báo cáo 

kết quả hỗ trợ, Tổ tư vấn đề nghị vận dụng vẫn cho điểm tối đa theo quy định 

của Bộ chỉ số (điểm vận dụng tối đa là 3 điểm; các cơ quan được vận dụng bao 

gồm: Bộ CHQS tỉnh; Cục Thống kê; Kho bạc Nhà nước tỉnh). 

2. Kiến nghị  

Để kết quả đánh giá phản ánh toàn diện toàn bộ hoạt động của 1 cơ quan, 

đơn vị trong một năm và việc triển khai đánh giá, xếp loại được thuận lợi, đảm 

bảo độ chính xác cao, phản ánh công bằng, Tổ Tư vấn đề nghị UBND tỉnh có 

văn bản yêu cầu các cơ quan tiếp tục thực hiện một số nội dung sau: 

2.1. Thủ trưởng các cơ quan cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện 

- Trên cơ sở kết quả đánh giá, chấm điểm, các cơ quan, đơn vị kịp thời rút 

kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế và đưa ra các giải pháp trong công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ ở những năm tiếp theo. 

- Chỉ đạo, đôn đốc bộ phận chuyên môn tích cực tham mưu, trình cấp có 

thẩm quyền ban hành văn bản để chỉ đạo điều hành các mặt hoạt động theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao. 

- Chỉ đạo xây dựng chương trình công tác năm của cơ quan, đơn vị theo 

chức năng nhiệm vụ để tránh bỏ sót việc, đồng thời làm tài liệu kiểm chứng 

phục vụ cho việc đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị hằng năm. 

2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Nghiên cứu để tham mưu với UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch cho 

UBND cấp huyện, theo đó các chỉ tiêu nên thống nhất về số lượng (hiện nay các 

chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội chưa thống nhất về số lượng. Chỉ tiêu về kinh 

tế có huyện báo cáo 4 chỉ tiêu, có huyện 10 chỉ tiêu, có huyện 8 chỉ tiêu; Chỉ tiêu 

văn hóa có huyện 4 chỉ tiêu, có huyện 1 chỉ tiêu, có huyện không có chỉ tiêu nào; 

Chỉ tiêu về xã hội cũng tương tự như vậy. Tổ  giúp việc rất khó để thẩm định). 

- Tiếp tục nghiên cứu hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lựa chọn nhiệm vụ 

trọng tâm phù hợp, sát với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

2.3. Văn phòng UBND tỉnh 
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- Đề nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình công tác 

năm (ban hành mẫu để thống nhất trong toàn tỉnh). Chương trình, kế hoạch công 

tác năm đề nghị xây dựng theo nội dung của từng phòng chuyên môn hoặc theo 

từng lĩnh vực theo chức năng, đảm bảo khoa học. 

- Thẩm định nội dung, chất lượng văn bản tham mưu với UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao của các cơ 

quan, đơn vị. 

- Theo dõi sát sao việc các cơ quan, đơn vị thực hiện các văn bản chỉ đạo 

điều hành, giao việc của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; cập nhật kịp thời tiến 

độ thực hiện công việc được giao của các cơ quan, đơn vị; các nội dung phải đôn 

đốc, nhắc nhở để phục vụ cho việc đánh giá, chấm điểm các năm tiếp theo. 

2.4. Sở Nội vụ 

Tiếp tục rà soát lấy ý kiến tham gia của các cấp, các ngành đề xuất với 

UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung bộ chỉ số Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng 

hoạt động các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 

nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, theo đó đề xuất để gộp bộ tiêu chí đánh 

giá, xếp loại chất lượng hoạt động các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện 

trên địa bàn tỉnh với bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số CCHC của các sở, 

ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị. 

2.6. Đài Phát thanh và Truyền hình; Cổng Thông tin điện tử của tỉnh  

Tăng cường công tác tuyên truyền hơn nữa đến người dân và doanh 

nghiệp về việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị 

nhằm thu hút sự tham gia đánh giá của các tổ chức, cá nhân bên ngoài trong việc 

theo dõi, phản ánh kiến nghị về chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị. 

Trên đây là báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị năm 

2021, Tổ Tư vấn trân trọng báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt./. 

 
 Nơi nhận:                                                                                 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên Tổ Tư vấn; 

- Lưu: VT, CCHC. 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

 

 

 

 

 

TỔ TRƯỞNG TỔ TƯ VẤN 

Ngô Đức Thịnh 
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