
ỦY BAN NHÂN DÂN  

                  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ    ĨA VIỆT NAM  

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 7489/QĐ-UBND         , ngày 28 thá   10  ăm 2013 

 

QUYẾ   ỊNH 

Ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin 

của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thành phố  à  ẵng năm 2013 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH       NG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 

tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính 

phủ về việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà 

nước; 

Th o đề nghị của  iám đốc    Thông tin và Truyền thông tại T  tr nh  ố 

408/TTr-STTTT ngày 21 tháng 10 năm 2013, 

 

QUYẾ   ỊNH: 
 

     1   an hành   m th o Quy t định này Quy định đánh giá, x p hạng 

ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thành 

phố Đà Nẵng năm 2013. 
 

     3   iao    Thông tin và Truyền thông hướng dẫn và tổ chức thực 

hiện Quy t định này  
 

     3  Quy t định này c  hiệu  ực thi hành    t  ngày   .  
 

     4  Chánh Văn phòng U ND thành phố,  iám đốc các   ,  an, 

ngành; Chủ tịch U ND các quận, huyện và Thủ trư ng các cơ quan, đơn vị  iên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quy t định này /  

 

Nơi nhận:        CHỦ TỊCH 
- Như Điều 4; 

- TT TU, TT HĐND (đ  b/c); 

- CT, các PCT UBND TP; 

- U MTTQ TP ĐN và các đoàn th ; 

- CPVP, P.NC-PC, P.KTN; 

- Lưu: VT  

 

         ( ã ký v  đó   dấu) 

 

 

 

 Văn  ữu Chiến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

                  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ    ĨA VIỆT NAM  

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY  ỊNH 

 ánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin 

của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thành phố  à  ẵng năm 2013 
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 7489/Q -UBND ngày 28 tháng 10  ăm 2013 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố      ng) 

 

 

Chương I 

QUY  Ị   C U   

 iều 1.  hạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định việc đánh giá, x p hạng ứng dụng công nghệ 

thông tin (CNTT) của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thành phố Đà Nẵng 

và một  ố cơ quan Trung ương th o hệ thống ngành dọc  

 iều 2.  ối tượng điều chỉnh 

1  Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và tương đương ( au 

đây gọi tắt  à S , ban, ngành);  

2  U ND các quận, huyện; 

3  Các cơ quan Trung ương th o hệ thống ngành dọc, bao gồm: Công an 

thành phố, Cục Thống  ê, Kho bạc Nhà nước, Cục Thu , Cục Hải quan,    

Cảnh  át Phòng cháy và Chữa cháy thành phố  

Chi ti t các cơ quan, đơn vị, địa phương được đánh giá x m tại Phụ  ục 1 

của Quy định này  

 iều 3. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích: 

a) Nâng cao năng  uất, chất  ượng và hiệu quả trong hoạt động của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương thuộc U ND thành phố.  

b) Góp phần đẩy mạnh ti n tr nh cải cách hành chính của thành phố Đà 

Nẵng  

c)  iúp U ND thành phố, lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị th o dõi, phát 

hiện và chỉ đạo  hắc phục  ịp th i những tồn tại, hạn ch  trong việc ứng dụng 

CNTT phục vụ công tác quản    và điều hành. 

d) Nâng cao vai trò và trách nhiệm của thủ trư ng và cán bộ, công chức, 

viên chức về ứng dụng CNTT; xây dựng các cơ quan đi n hình, cá nhân tiêu 

bi u trong việc ứng dụng CNTT, g p phần xây dựng phong trào thi đua yêu 
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nước trong các cơ quan, đơn vị, địa phương của thành phố Đà Nẵng  

2. Yêu cầu: 

Việc đánh giá, x p hạng phải đảm bảo tính  hoa học, công  hai,  hách 

quan, chính xác, minh bạch, phản ánh đúng t nh h nh thực t    t quả ứng dụng 

CNTT cụ th  của t ng cơ quan, đơn vị, địa phương  

 iều 4.  guyên tắc thực hiện 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương ti n hành thu thập và cung cấp thông 

tin th o  ộ Chỉ  ố đánh giá, x p hạng ứng dụng CNTT thành phố Đà Nẵng năm 

2013 ( au đây gọi tắt là  ộ Chỉ  ố)   m th o Quy định này. 

2. Trên cơ     ố  iệu được các cơ quan, đơn vị, địa phương cung cấp trong 

 ộ Chỉ  ố,  an Chỉ đạo ứng dụng và phát tri n CNTT thành phố ( au đây gọi tắt 

 à  an Chỉ đạo CNTT)  ẽ ti n hành thành  ập Hội đồng thẩm định, đánh giá và 

công bố   t quả x p hạng ứng dụng CNTT. 

 

Chương II 

MỘ  S  QUY  Ị   CỤ   Ể VỀ VIỆC  Á    IÁ 

 iều 5.  ội dung đánh giá 

Nội dung  ộ Chỉ  ố đánh giá, x p hạng ứng dụng CNTT bao gồm các 

mục chính như  au: 

1  Hạ tầng  ỹ thuật CNTT  

2  Ứng dụng CNTT  

3  Nguồn nhân  ực CNTT  

4  Chính  ách và đầu tư ứng dụng CNTT  

5  Thực hiện báo cáo định  ỳ. 

6  Đi m thư ng. 

7  Đi m tr . 

Chi ti t các chỉ tiêu đánh giá x m tại Phụ  ục 2, 3 và 4 của Quy định này  

 iều 6.  hành lập  ội đồng đánh giá, xếp hạng ứng dụng C    

1. Hội đồng đánh giá, x p hạng ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị, 

địa phương ( au đây gọi tắt  à Hội đồng đánh giá)  ẽ do  an Chỉ đạo CNTT 

thành  ập, với sự tham gia của các chuyên gia về CNTT và các cá nhân thuộc 

các cơ quan liên quan. 

2. Việc tổ chức khảo sát thực t , phân tích đánh giá  ố  iệu đã thu thập qua 

phi u,... và phân công nhiệm vụ cụ th  của t ng thành viên trong Hội đồng đánh 

giá do Chủ tịch Hội đồng quy t định  

 iều 7.  hương pháp đánh giá 
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1. Hội đồng căn cứ vào  ộ Chỉ  ố đã được U ND thành phố ban hành, 

Hội đồng đánh giá  ẽ  hảo sát thực t  đ  thẩm định  ố  iệu và đánh giá, x p hạng 

ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị, địa phương  

2. Cơ    đ  đánh giá: 

a)  ố  iệu cung cấp của các cơ quan, đơn vị, địa phương  

b) K t quả thẩm định  ố  iệu thực t  của Hội đồng đánh giá  

c) Đối chi u, ki m tra tính hợp    về thông tin,  ố  iệu c   iên quan t  các 

cơ quan chuyên môn cung cấp như    Thông tin và Truyền thông,    Nội vụ, 

   K  hoạch và Đầu tư,    Tài chính,... 

d) Thang đi m đánh giá cho t ng chỉ tiêu do U ND thành phố ban hành  

3. Hội đồng đánh giá tổ chức việc chấm đi m, đề xuất dự  i n   t quả x p 

hạng ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thành phố Đà 

Nẵng và báo cáo về Thư ng trực  an Chỉ đạo CNTT. 

4. Thư ng trực  an Chỉ đạo CNTT  ẽ tổng hợp, tr nh U ND thành phố 

x m xét và quy t định   t quả x p hạng  

 iều 8.  hực hiện xếp hạng 

1  Việc đánh giá, x p hạng ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương được tính trên cơ    tổng  ố đi m của các tiêu chí và xác định th o thứ 

tự t  cao đ n thấp  

2  X p hạng được chia thành 3 nhóm đối tượng chính, chi ti t các nh m 

nêu tại Phụ  ục 1 của Quy định này  

 

Chương III 

 Ổ C ỨC   ỰC  IỆ  

 iều 9.  rách nhiệm của  hủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương 

1. Tổ chức thu thập và cung cấp  ố  iệu một cách đầy đủ, chính xác, kịp 

th i th o đúng Quy định này và gửi   t quả về cơ quan thư ng trực của  an Chỉ 

đạo CNTT  à    Thông tin và Truyền thông  

2. Tạo điều  iện thuận  ợi đ  Hội đồng đánh giá  àm việc trong quá trình 

 hảo sát thực t , thẩm định  ố  iệu do cơ quan, đơn vị, địa phương cung cấp  

 iều 10.  rách nhiệm của Sở  hông tin và  ruyền thông và các Sở, 

ban, ngành chuyên môn có liên quan 

1.    Thông tin và Truyền thông  à cơ quan thư ng trực của  an Chỉ đạo 

CNTT c  trách nhiệm: 

- Chủ tr  và phối hợp với các đơn vị c   iên quan tổ chức việc đánh giá chỉ 

 ố ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2013; theo dõi, 

hướng dẫn,  i m tra việc tri n  hai, tổ chức thực hiện Quy định này; 
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- Tham mưu cho  an Chỉ đạo CNTT trong việc  ựa chọn các thành viên 

đủ năng  ực tham gia Hội đồng đánh giá; 

- Xây dựng, hiệu chỉnh các chỉ tiêu đánh giá ứng dụng CNTT của t ng 

năm sao cho tương thích với sự phát tri n về công nghệ, phù hợp với yêu cầu 

của t ng giai đoạn phát tri n kinh t  - xã hội của thành phố, bảo đảm hiệu quả 

cho công tác quản lý và điều hành của UBND thành phố; các S , ban, ngành; 

UBND các quận, huyện. 

2.    Tài chính: 

Chịu trách nhiệm cân đối và cấp phát  inh phí đ  tổ chức các hoạt động 

đánh giá, x p hạng chỉ  ố ứng dụng CNTT vào dự toán  inh phí ứng dụng và 

phát tri n CNTT hằng năm của thành phố  

3. Thủ trư ng các cơ quan, đơn vị, địa phương c   iên quan tạo điều  iện, 

phối hợp với    Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt nhiệm vụ đánh giá ứng 

dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thành phố Đà Nẵng  

4.  áo Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền h nh Đà Nẵng và các cơ quan, 

thông tin đại chúng trên địa bàn thành phố c  trách nhiệm phổ bi n, tuyên truyền 

việc tổ chức thực hiện nội dung Quy định này. 

     11. Trong quá tr nh tri n  hai thực hiện, n u c  vướng mắc, phát 

 inh, Thủ trư ng các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân c   iên quan  ịp 

th i phản ánh về  an Chỉ đạo ứng dụng và phát tri n CNTT thành phố (thông 

qua    Thông tin và Truyền thông) đ  tổng hợp, tr nh Chủ tịch U ND thành 

phố x m xét  ửa đổi, bổ  ung Quy định cho phù hợp /  

 

       CHỦ TỊCH 

 

 

         ( ã ký v  đó   dấu) 

 

 

 Văn  ữu Chiến 
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PHỤ LỤC 1 
DANH SÁCH CÁC CƠ QUA ,  Ơ  VỊ,  ỊA   ƯƠ    ƯỢC  Á    IÁ 

TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CNTT  ĂM 2013 

1. Nhóm các Sở, Ban, ngành 
 

STT Tên cơ quan, đơn vị 
1 Ban Quản    các Khu công nghiệp và Ch  xuất 

2  an Quản    Khu công nghệ cao Đà Nẵng 

3    Công Thương 

4     iáo dục và Đào tạo 

5     iao thông Vận tải 

6    K  hoạch và Đầu tư 

7    Khoa học và Công nghệ 

8    Lao động - Thương binh và Xã hội 

9    Ngoại vụ 

10    Nội vụ 

11    Nông nghiệp và Phát tri n nông thôn 

12    Tài chính 

13    Tài nguyên và Môi trư ng 

14    Thông tin và Truyền thông 

15    Tư pháp 

16    Văn h a, Th  thao và Du  ịch 

17    Xây dựng 

18    Y t  

19 Thanh tra thành phố 

20 Trung tâm Xúc ti n đầu tư thành phố 

21 Văn phòng Đoàn Đ QH và HĐND thành phố 

22 Văn phòng U ND thành phố 

2. Nhóm UB D các quận, huyện 
 

STT Tên cơ quan, đơn vị 
1 U ND huyện Hoà Vang 

2 U ND quận Cẩm Lệ 

3 U ND quận Hải Châu 

4 U ND quận Liên Chi u 

5 U ND quận Ngũ Hành  ơn 

6 U ND quận  ơn Trà 

7 U ND quận Thanh Khê 

3. Nhóm các đơn vị  rung ương, đặc thù và đơn vị sự nghiệp 
 

STT Tên cơ quan, đơn vị 
1 Công an thành phố 

2 Cục Hải quan Đà Nẵng 

3 Cục Thống  ê Đà Nẵng 

4 Cục Thu  Đà Nẵng 

5 Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng 

6  Liên minh các Hợp tác xã thành phố 

7    Cảnh  át Phòng cháy và Chữa cháy thành phố 

8 Trung tâm Phát tri n nguồn nhân  ực chất  ượng cao thành phố 

9 Viện nghiên cứu phát tri n  inh t  - xã hội thành phố 
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PHỤ LỤC 2 
BỘ CHỈ S   Á    IÁ, XẾP HẠNG ỨNG DỤNG CNTT 

THÀNH PH       NG  ĂM 2013 

 (Phiên bản dành cho các Sở, Ban, ngành) 

 

A. THÔNG TIN CHUNG 

1  Tên đơn vị: .........................................................................................................................  

2  Tổng  ố C CC-NLĐ  àm công tác chuyên môn
1
:............. ngư i. 

3  Tổng  ố dịch vụ hành chính công của đơn vị th o Quy t định công bố hiện hành của 

U ND thành phố: ............. dịch vụ. 

B. NỘI DUNG BỘ CHỈ SỐ 

STT Nội dung Bộ Chỉ số  iểm số 

I HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT 10 

1 Tỷ lệ CBCC-NL /máy tính
2
 1 

1.1 <= 1 1 

1.2 > 1 và <= 1,3 0,5 

2 Tỷ lệ máy chủ sử dụng hệ đ  u hành có bản quy n
3
 1 

3 Tỷ lệ máy tính để bàn, xách tay sử dụng hệ đ  u hành có bản 

quy n
4
 

1 

4 Có triển khai mô hình mạng Client/Server 1,5 

5 Có giả  pháp tường lửa cho hệ thống mạng 1 

6 Có triển khai giả  pháp VPN để truy cập mạng nội bộ  1 

7 Tỷ lệ máy tính có sử dụng phần m m diệt virus có bản quy n
5
 2 

8 Sao lư  dự phòng 1,5 

8.1 C  đầy đủ dữ liệu  ao  ưu Hệ thống Quản    văn bản và điều hành, 

Trang thông tin điện tử, Hệ thống một cửa  

0,5 

8.2 Tần suất  ao  ưu dữ liệu 1 

8.2.1 Ngày 1 

8.2.2 Tuần 0,5 

II ỨNG DỤNG CNTT 75 

1 Tin học hóa hoạt động tiếp nhận và xử lý hồ sơ 1 cửa 7,5 

1.1 Có sử dụng phần mềm
6
 đ  ti p nhận và xử lý hồ  ơ một cửa 1 

1.2 Có sử dụng máy quét tại bộ phận một cửa đ  quét hồ  ơ thủ tục hành 

chính và luân chuy n xử lý trên hệ thống 

3 

1.3 Có sử dụng màn hình cảm ứng đ  tra cứu tình trạng hồ  ơ 0,5 

1.4 Có th  tra cứu hồ  ơ t  Internet 0,5 

                                           
1
 Tổng  ố cán bộ công chức - ngư i  ao động  àm công tác chuyên môn ( hông    phục vụ,  ái x …)  

2
 Tổng  ố cán bộ công chức - ngư i  ao động  àm công tác chuyên môn ( hông    phục vụ,  ái x …) trên tổng  ố 

máy tính đ  bàn và máy xách tay 
3
  ố máy chủ c   ử dụng hệ điều hành c  bản quyền hoặc hệ điều hành nguồn m  trên tổng  ố máy chủ của đơn vị 

4
 Tồng  ố máy tính đ  bàn và máy tính xách tay  ử dụng hệ điều hành c  bản quyền hoặc hệ điều hành nguồn m  

trên tổng  ố máy tính đ  bàn và máy tính xách tay của đơn vị 
5
 Tổng  ố máy chủ, máy tính đ  bàn, máy tính xách tay c   ử dụng phần mềm diệt viru  c  bản quyền hoặc nguồn 

m  trên tổng  ố máy chủ, máy tính đ  bàn, máy tính xách tay của đơn vị  
6
 Phần mềm một cửa điện tử được U ND thành phố tri n  hai hoặc phần mềm  hác (M  Exc  , M  Acc   ,…) bảo 

đảm tạo thuận  ợi cho công việc quản    và thống  ê báo cáo nhanh ch ng hiệu quả  
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1.5 Có th  tra cứu hồ  ơ qua tin nhắn SMS 0,5 

1.6 Tỷ lệ hồ  ơ ti p nhận qua phần mềm
7
 2 

2 Ứng dụng Hệ thống thư đ ện tử thành phố 10 

2.1 Có tri n  hai đồng bộ và hướng dẫn sử dụng phần mềm duyệt thư 

điện tử cho máy trạm (mail client) cho toàn th  CBCCVC 

1 

2.2 Ngư i quản lý hộp thư điện tử đơn vị có sử dụng phần mềm duyệt thư 

điện tử cho máy trạm đ  quản    thư điện tử. 

1 

2.3 Có ki m tra hộp thư điện tử của đơn vị hằng ngày 1 

2.4 Tỷ lệ sử dụng thư điện tử thành phố của đơn vị
8
  4 

2.5 Tỷ lệ  ãnh đạo đơn vị (Ph  giám đốc tr  lên) có sử dụng thư điện tử 

thư ng xuyên đ  trao đổi công việc 

3 

3 Ứng dụng Hệ thống Quản lý văn bản và    u hành (HT 

QLVB& H) 

12 

3.1 Có th  sử dụng HT QLV &ĐH t  xa (Thông qua Internet hoặc VPN) 1 

3.2 Tỷ lệ văn bản đ n được  iám đốc bút phê và luân chuy n trên HT 

QLV &ĐH 
1 

3.3 Tỷ lệ văn bản đ n được  ưu trên HT QLV &ĐH
9
 3 

3.4 Tỷ lệ văn bản đi được  ưu trên HT QLV &ĐH
10

  3 

3.5 Có sử dụng HT QLV &ĐH đ  xử    văn bản theo quy trình (có 

chuyển xử lý, có vă  bản dự thảo, lã h đạo góp ý, dự thảo vă  bả  điều 

chỉ h, lã h đạo đồ   ý ba  h  h, vă  thư lưu ba  h  h)
11

 

3 

3.6 Có sử dụng chức năng  ập lịch công tác hằng tuần
12

 1 

4 Trang thông t n đ ện tử 12 

4.1 Có Quy ch  hoạt động của Trang thông tin điện tử/ Ban biên tập 0,5 

4.2 Số  ượt truy cập trung bình trên tháng 3 

4.2.1 >=17.000 3 

4.2.2 <17.000 và >=12.000 2 

4.2.3 <12.000 và >=7.000 1 

4.3 Thông tin giới thiệu của cơ quan và của t ng đơn vị trực thuộc
13

  0,5 

4.3.1 Thông tin giới thiệu chung (sơ đồ cơ cấu tổ chức, chức  ă    hiệm vụ, 
quyề  hạ  của cơ qua  v  đơ  vị trực thuộc, tóm lược quá trì h hì h th  h 

v  phát triể  của cơ qua ) 
 

4.3.2 Thông tin về  ãnh đạo trong cơ quan và  ãnh đạo các đơn vị trực thuộc 
(Bao  ồm các thô   ti  họ v  tê , chức vụ, điệ  thoại, địa chỉ thư điệ  tử 

chí h thức,  hiệm vụ đảm  hiệm của Giám đốc, phó  iám đốc; Trưở  , phó 

các phò   ba ; Lã h đạo các đơ  vị trực thuộc) 

 

4.3.3 Thông tin giao dịch chính thức (bao  ồm địa chỉ, điệ  thoại, số fax, địa 
chỉ thư điệ  tử chí h thức để  iao dịch v  tiếp  hậ  các thô   ti  của đơ  vị 

v  các đơ  vị trực thuộc) 
 

                                           
7
 Tổng  ố hồ  ơ ti p nhận qua phần mềm một cửa trên tổng  ố hồ  ơ một cửa của đơn vị trong năm 2013  

8
  ố  iệu này  ẽ  ấy t  Trung tâm phát tri n hạ tầng CNTT -    Thông tin và Truyền thông 

9
 Tổng  ố văn bản đ n được  ưu trên hệ thống QLV &ĐH trên tổng  ố văn bản đ n của đơn vị trong năm 2013 

10
 Tổng  ố văn bản đi được  ưu trên hệ thống QLV &ĐH trên tổng  ố văn bản đi của đơn vị trong năm 2013 

11
 Tính tỷ  ệ phần trăm th o phương pháp  ấy mẫu 5 văn bản bất  ỳ   

12
 Tính tỷ  ệ phần trăm th o phương pháp  ấy mẫu 5 C CC 

13
 Phải đáp ứng đủ 3 tiêu chí con th  mới c  đi m 
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4.4 Hệ thống văn bản quy phạm pháp  uật chuyên ngành và văn bản quản 

lý hành chính có liên quan
14

 

0,5 

4.4.1 Danh  ách các văn bản quy phạm pháp  uật chuyên ngành (hì h thức 
vă  bả , thẩm quyề  ba  h  h, số ký hiệu,    y ba  h  h,    y hiệu lực, 

trích yếu, phải cho phép tải về các vă  bả ) 
 

4.4.2 Phân  oại các văn bản quy phạm pháp  uật th o nhiều tiêu chí (ví dụ: 

 ĩnh vực, ngày ban hành, cơ quan ban hành, h nh thức văn bản) 
 

4.4.3 Công cụ t m  i m,  ọc (fi t r) văn bản riêng cho các văn bản quy 

phạm pháp  uật  
 

4.5 Thông tin tuyên truyền, phổ bi n, hướng dẫn thực hiện pháp  uật, ch  

độ, chính  ách, chi n  ược, quy hoạch chuyên ngành
15

  

1 

4.5.1 Đăng Quy hoạch,    hoạch phát tri n ngành  

4.5.2 Đăng K  hoạch 5 năm  

4.5.3 Đăng K  hoạch hằng năm   

4.5.4 Đăng  áo cáo 6 tháng  

4.5.5 Đăng  áo cáo hằng năm  

4.6 C  chức năng riêng và đăng thông tin đầy đủ về dự án, hạng mục đầu 

tư, đấu thầu, mua  ắm công 

0,5 

4.7 C  chuyên mục riêng và đăng đầy đủ thông tin về chương tr nh 

nghiên cứu, đề tài  hoa học 

0,5 

4.8 Mục  ấy    i n g p   của tổ chức, cá nhân
16

 0,5 

4.8.1 Có danh  ách các vấn đề xin    i n (vă  bả  quy phạm pháp luật, chủ 
trươ   chí h sách,...) 

 

4.8.2 Mỗi vấn đề xin    i n cần cung cấp các thông tin và chức năng (thời 
hạ  tiếp  hậ  ý kiế ; to   vă   ội du   vấ  đề xi  ý kiế ; xem  ội du   các 

ý kiế   óp ý;  hậ  ý kiế   óp ý mới) 
 

4.9 Thông tin quản   , chỉ đạo, điều hành
17

 0,5 

4.9.1 C  đăng    i n chỉ đạo, điều hành của thủ trư ng cơ quan quản    nhà 

nước đã ban hành văn bản 
 

4.9.2 C  đăng    i n xử   , phản hồi đối với các  i n nghị, yêu cầu của tổ 

chức, cá nhân 
 

4.9.3 C  đăng thông tin  h n thư ng, xử phạt đối với cá nhân, tập th , 

doanh nghiệp trong  ĩnh vực quản    nhà nước đơn vị 
 

4.10 Thông tin thống  ê chuyên ngành 0,5 

4.11 Thông tin ti ng nước ngoài (Các mục thô   ti  tiế    ước   o i thườ   
xuyê  được r  soát, cập  hật kịp thời khi có phát si h hoặc thay đổi) 

0,5 

4.12 Chức năng hỗ trợ  hai thác thông tin  1 

4.12.1 C  chức năng t m  i m và t m  i m nâng cao (tìm kiếm được đầy đủ v  
chí h xác  ội du   thô   ti , ti , b i cầ  tìm) 

0,2 

4.12.2 C   ơ đồ w b it  th  hiện đầy đủ, chính xác cây cấu trúc các hạng 

mục thông tin của trang thông tin điện tử; bảo đảm  iên   t đúng tới 

các mục thông tin hoặc chức năng tương ứng 

0,2 

4.12.3 Mỗi tin bài c  chức năng in ấn,  ao chép thông tin 0.2 

                                           
14

 Các tiêu chí con của mục này phải đạt 60 % trên tổng  ố tiêu chí con th  mới c  đi m cho mục này 
15

 Các tiêu chí con của mục này phải đạt 60 % trên tổng  ố tiêu chí con th  mới c  đi m cho mục này 
16

 Phải đáp ứng đủ 2 tiêu chí con th  mới c  đi m 
17

 Phải đáp ứng đủ 3 tiêu chí con th  mới c  đi m 
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4.12.4 C   ử dụng công nghệ R   0,2 

4.12.5 C   iên   t tới w b it  của các đơn vị trực thuộc và các cơ quan  iên 

quan chuyên ngành quản    của đơn vị 

0,2 

4.13 Cập nhật đầy đủ thông tin  2,5 

4.13.1 Mỗi tuần trung b nh c  ít nhất 1 tin bài do đơn vị tự vi t 0,5 

4.13.2 Mỗi tuần trung b nh đăng trên 10 tin bài mới 0,5 

4.13.3 Đăng đầy đủ  ịch  àm việc của cơ quan 0,5 

4.13.4 C  công bố   t quả giải quy t tố cáo 0,5 

4.13.5 100% câu hỏi ti p nhận đều được trả   i trên Trang thông tin điện tử 0,5 

5 Dịch vụ công trực tuyến 13 

5.1 Có thực hiện tuyên truyền phổ bi n, hướng dẫn thực hiện dịch vụ 

công trực tuy n 

2 

5.1.1 T  3 giải pháp
18

 tr  lên 2 

5.1.2 2 giải pháp 1 

5.1.3 1 giải pháp 0,5 

5.2 Thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công được cung cấp đầy đủ 

và hướng dẫn cụ th  rõ ràng trên Trang thông tin điện tử 

2 

5.4 Hiệu quả sử dụng các dịch vụ công trực tuy n mức 3
19

 6 

5.5 Hiệu quả sử dụng các dịch vụ công trực tuy n mức 4
20

 3 

6 Phần m m ứng dụng 10 

6.1 Phần mềm được đầu tư t  nguồn ngân sách thành phố
21

 2 

6.2 Phần mềm được đầu tư, tri n khai t  Bộ chuyên ngành
22

 2 

6.3 Phần mềm được đơn vị tự đầu tư hoặc tự xây dựng
23

 4 

6.4 Phần mềm đ ng g i trên thị trư ng
24 

2 

7 Ứng dụng phần m m nguồn mở 10,5 

7.1 Tỷ lệ máy chủ sử dụng hệ điều hành nguồn m  2 

7.2 Tỷ lệ máy trạm sử dụng hệ điều hành nguồn m  2 

7.3 Tỷ lệ máy trạm sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản nguồn m  
(Open Office,…) 

2 

7.4 Tỷ lệ máy tính sử dụng trình duyệt web nguồn m  (Mozilla FireFox, 

Chrome,…) 
2 

7.5 Tỷ lệ máy tính sử dụng trình duyệt email nguồn m  (Mozilla 

ThunderBird,…) 
1,5 

7.6 100% máy tính sử dụng bộ gõ Ti ng Việt nguồn m  1 

IV NGUỒN NHÂN LỰC CNTT 7 

1 Có bố trí cán bộ chuyên trách (không kiêm nhiệm nhiệm vụ khác) và có 

bản mô tả vị trí việc  àm chuyên trách CNTT th o quy định. 

2 

1.1 Có mô tả rõ ràng chức năng, nhiệm vụ 1 

                                           
18

 Ví dụ các giải pháp:  ố trí cán bộ trực ti p hướng dẫn ngư i dân thực hiện nộp hồ  ơ qua mạng, tuyên truyền trên 

đài truyền h nh, đài phát thanh, báo chí, t  rơi… 
19

 Đi m mục này được tính như  au: Đi m DVC mức 3 = ∑(Tỷ  ệ hồ  ơ giải quy t trực tuy n của mỗi DVC mức 3 * 

Đi m tối đa cho mỗi dịch vụ công mức 3 của đơn vị)  

Trong đ : Đi m tối đa cho mỗi DVC mức 3 của đơn vị = 6/Tổng  ố DVC mức 3 của đơn vị  
20

 Tương tự như trên 
21

 Đi m mục này được tính như  au: Đi m = Tỷ  ệ phần mềm  ử dụng tốt * 3 
22

 Đi m mục này được tính như  au: Đi m = Tỷ  ệ phần mềm  ử dụng tốt * 2 
23

 Đi m mục này được tính như  au: Đi m = Tỷ  ệ phần mềm  ử dụng tốt * 3 
24

 Đi m mục này được tính như  au: Đi m = Tỷ  ệ phần mềm  ử dụng tốt * 2 
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1.2 Cán bộ chuyên trách CNTT không kiêm nhiệm các chức danh khác 1 

2 Cán bộ chuyên trách CNTT c  tr nh độ đại học CNTT tr  lên 2 

3 Vai trò tham mưu, thực hiện ứng dụng CNTT của đội ngũ CNTT 2 

3.1 Tổ chức các buổi tập huấn nâng cao nhận thức về CNTT cho toàn th  

CBCCVC 

1 

3.2 Tri n khai các phần mềm tiện ích hỗ trợ công việc cho toàn th  

CBCCVC 

1 

4 Có chính sách hỗ trợ cho cán bộ chuyên trách CNTT lấy các chứng 

chỉ CNTT có giá trị quốc t  

1 

4.1 T  50% tr  lên 1 

4.1 Dưới 50% 0,5 

V CHÍNH SÁCH VÀ  ẦU TƯ ỨNG DỤNG CNTT 5 

1 Có ban hành Quy ch  An toàn an ninh thông tin với nội dung, giải 

pháp rõ ràng,khả thi 

1 

2 Có phụ cấp ưu đãi cho cán bộ chuyên trách CNTT 2 

3 C  ban hành văn bản tăng cư ng thực hiện trao đổi văn bản điện tử 

của cơ quan trong đ  nêu rõ giải pháp tri n khai 

1 

4 C  ban hành văn bản đôn đốc nhắc nh  CBCC-NLĐ tăng cư ng sử 

dụng thư điện tử thành phố 

0,5 

5 Tỷ lệ chi ngân sách cho CNTT trên tổng chi của đơn vị lớn hơn 5% 

trong năm 2013 

0,5 

VI THỰC HIỆN BÁO CÁO  ỊNH KỲ 3 

1 Báo cáo về An toàn, an ninh thông tin hằng Quý (thiếu mỗi báo cáo trừ 

0,25 điểm) th o quy định tại Quy t định số 9976/QĐ-UBND ngày 

21/11/2011 của UBND thành phố 

1 

2 Có thực hiện  áo cáo đầu tư các dự án về CNTT t  nguồn ngân sách 

thành phố 

1 

3 Cung cấp Phi u số liệu đánh giá chỉ số ứng dụng CNTT đầy đủ tất cả 

các mục số liệu và nộp đúng th i hạn 

1 

VII  IỂM THƯỞNG 11 

1 Các phần mềm tri n khai tại máy trạm đều được tri n  hai đồng bộ 

(cùng loại, cùng phiên bản) đ  dễ dàng quản lý, nâng cấp 

2 

2 Tham gia các đề tài khoa học  iên quan đ n ứng dụng CNTT. 2 

3 Có xây dựng các phần mềm báo cáo trực tuy n đ  số hóa các thông tin 

thu thập được. 

2 

4 Tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử đ  gửi văn bản đ n các cơ quan  hác
25

 3 

5 Trang thông tin điện tử c  giao diện riêng dành cho các thi t bị di 

động 

0,5 

6 Trang thông tin điện tử c  chức năng hỗ trợ cho ngư i  huy t tật ti p 

cập thông tin (tă   cỡ chữ, bộ đọc b i viết, đă   ti  video, audio…) 

0,5 

7 Đơn vị hoặc C CC thuộc đơn vị đạt được những giải thư ng về 

CNTT cấp thành phố tr   ên 

1 

VIII  IỂM TRỪ 10 

1 Mỗi dịch vụ công trực tuy n được đầu tư t  nguồn ngân sách thành 

phố nhưng  hông tri n khai sử dụng. 

 

2 

                                           
25

 Các đơn vị phải cung cấp    cứ chứng m nh cho tiêu chí này th  mới c  đi m cộng  
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2 Mỗi phần mềm ứng dụng được đầu tư t  nguồn ngân sách thành phố 

nhưng  hông tri n khai sử dụng. 

2 

3 Không thực hiện báo cáo các sự cố an toàn an ninh thông tin theo quy 

định tại Quy t định số 9976/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 của UBND 

thành phố về ban hành Quy ch  bảo đảm an toàn, an ninh thông tin 

trong  ĩnh vực ứng dụng CNTT của các cơ quan quản lý hành chính 

nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng.  

1 

4 Không thực hiện báo cáo tình hình sử dụng văn bản điện tử theo Bi u 

mẫu tại văn bản số 6762/UBND-KTN ngày 30/8/2012 của UBND 

thành phố về việc tri n khai Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

1 

5  ử dụng các hộp thư điện tử công cộng (Gmail, Yahoo mail,…) đ  giao 

dịch trong các hoạt động công vụ  

4 

 

C. SỐ LIỆU CUNG CẤP BỔ SUNG PHỤC VỤ VIỆC  ÁNH GIÁ 

1  Danh  ách các dịch vụ hành chính công trực tuy n mức 3, 4 

TT 
Tên dịch vụ hành 

chính công 

Mức 

độ  

 ịa chỉ liên kết 

của dịch vụ công 

Thời 

điểm 

bắt 

đầu sử 

dụng 

Tổng số 

hồ sơ đã 

giải 

quyết 

trong 

năm 

2013 

SL hồ sơ 

được giải 

quyết trực 

tuyến 

trong năm 

2013 

1       

2       

       

2  Danh  ách các phần mềm ứng dụng được đầu tư  

TT Tên phần mềm 
 ên đơn vị 

xây dựng 

Lĩnh vực 

sử dụng 

Hiệu quả 

sử dụng 

I Phần mềm đơn vị tự xây dựng    

1 <Tê  phầ  mềm 1>    

II Phần mềm t  nguồn đầu tư của thành phố    

1 <Tê  phầ  mềm 1>    

III Phần mềm  ộ chuyên ngành tri n  hai    

1 <Tê  phầ  mềm 1>    

III Phần mềm đ ng g i trên thị trư ng
26

     

1 <Tê  phầ  mềm 1>    

 

D. CÁCH TÍNH  IỂM 

1  Những tiêu chí c  hướng dẫn riêng cách tính đi m   ngay dưới tiêu chí đ  hoặc   ghi 

chú chân trang (Footnot ) th   ử dụng những hướng dẫn riêng này  

2  Đối với những tiêu chí về tỷ  ệ, th  đi m  ố đạt được tại tiêu chí đ  được tính như  au: 

Đi m của tiêu chí = Tỷ  ệ đạt được * Mức đi m tối đa của tiêu chí. 

                                           
26

 Chỉ  ê  hai các phần mềm mà đơn vị c  mua bản quyền đ   ử dụng nhằm nâng cao hiệu quả công việc 
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PHỤ LỤC 3 
BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG ỨNG DỤNG CNTT 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2013 

 (Phiên bản dành cho UBND các quận, huyện) 

 

A. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên đơn vị: .........................................................................................................................  

2. Tổng số CBCC-NLĐ làm công tác chuyên môn1:............. người 

3. Tổng số dịch vụ hành chính công của đơn vị theo Quyết định công bố hiện hành của 

UBND thành phố: ............. dịch vụ 

B. NỘI DUNG BỘ CHỈ SỐ 

STT Nội dung Bộ Chỉ số Điểm số 

I HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT 10 

1 Tỷ lệ CBCC-NLĐ/máy tính2 1 

1.1 <= 1 1 

1.2 > 1 và <= 1,3 0,5 

2 Tỷ lệ máy chủ sử dụng hệ điều hành có bản quyền3 1 

3 Tỷ lệ máy tính để bàn, xách tay sử dụng hệ điều hành có bản 

quyền4 

1 

4 Có triển khai mô hình mạng Client/Server 1,5 

5 Có giải pháp tường lửa cho hệ thống mạng 1 

6 Có triển khai giải pháp VPN để truy cập mạng nội bộ  1 

7 Tỷ lệ máy tính có sử dụng phần mềm diệt virus có bản quyền5 2 

8 Sao lưu dự phòng 1,5 

8.1 Có đầy đủ dữ liệu sao lưu Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành, 

Trang thông tin điện tử, Hệ thống một cửa  

0,5 

8.2 Tần suất sao lưu dữ liệu 1 

8.2.1 Ngày 1 

8.2.2 Tuần 0,5 

II ỨNG DỤNG CNTT 75 

1 Tin học hóa hoạt động tiếp nhận và xử lý hồ sơ 1 cửa 7,5 

1.1 Có sử dụng máy quét tại bộ phận một cửa để quét hồ sơ thủ tục hành 

chính và luân chuyển xử lý trên hệ thống 

1 

1.2 Có sử dụng màn hình cảm ứng để tra cứu tình trạng hồ sơ 0,5 

1.3 Có thể tra cứu hồ sơ từ Internet 0,5 

1.4 Có thể tra cứu hồ sơ qua tin nhắn SMS 0,5 

1.5 Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận qua phần mềm6 2 

                                           
1
 Tổng số cán bộ công chức - người lao động làm công tác chuyên môn (không kể phục vụ, lái xe…)  

2
 Tổng số cán bộ công chức - người lao động làm công tác chuyên môn (không kể phục vụ, lái xe…) trên tổng số 

máy tính để bàn và máy xách tay 
3
 Số máy chủ có sử dụng hệ điều hành có bản quyền hoặc hệ điều hành nguồn mở trên tổng số máy chủ của đơn vị 

4
 Tồng số máy tính để bàn và máy tính xách tay sử dụng hệ điều hành có bản quyền hoặc hệ điều hành nguồn mở 

trên tổng số máy tính để bàn và máy tính xách tay của đơn vị 
5
 Tổng số máy chủ, máy tính để bàn, máy tính xách tay có sử dụng phần mềm diệt virus có bản quyền hoặc nguồn 

mở trên tổng số máy chủ, máy tính để bàn, máy tính xách tay của đơn vị. 
6
 Tổng số hồ sơ tiếp nhận qua phần mềm một cửa trên tổng số hồ sơ một cửa của đơn vị trong năm 2013. 
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1.6 Tỷ lệ các phường/xã trực thuộc thực hiện tốt trong việc sử dụng phần 

mềm một cửa, một cửa liên thông (thông qua website 

http://motcua.danang.gov.vn và theo dõi của Sở Nội vụ) 

2 

1.7 Chất lượng giải quyết TTHC của các phường/xã thông qua việc sử 

dụng phần mềm một cửa, một cửa liên thông (tỷ lệ hồ sơ đúng và sớm 

hẹn thông qua website http://motcua.danang.gov.vn) 

1 

2 Ứng dụng Hệ thống thư điện tử thành phố 10 

2.1 Có triển khai đồng bộ và hướng dẫn sử dụng phần mềm duyệt thư 

điện tử cho máy trạm (mail client)  

1 

2.1.2 Cho toàn thể cán bộ của quận/ huyện và phường/xã 1 

2.1.3 Cho toàn thể cán bộ của quận/huyện 0,5 

2.2 Người quản lý hộp thư điện tử đơn vị có sử dụng phần mềm duyệt thư 

điện tử cho máy trạm để quản lý thư điện tử. 

1 

2.3 Có kiểm tra hộp thư điện tử của đơn vị hằng ngày 1 

2.4 Tỷ lệ sử dụng thư điện tử thành phố của đơn vị7 3 

2.5 Tỷ lệ lãnh đạo đơn vị (Phó Chủ tịch trở lên) có sử dụng thư điện tử 

thường xuyên để trao đổi công việc 

2 

2.6 Có văn bản đôn đốc, nhắc nhở các phường/xã, cán bộ phường xã 

thường xuyên sử dụng email thành phố 

1,5 

2.7 Có thực hiện gửi văn bản điện tử cho các phường/xã trực thuộc 0,5 

3 Ứng dụng Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành (HT 

QLVB&ĐH) 

12 

3.1 Có thể sử dụng HT QLVB&ĐH từ xa (Thông qua Internet hoặc VPN) 1 

3.2 Tỷ lệ văn bản đến được Chủ tịch bút phê và luân chuyển trên HT 

QLVB& ĐH 

1 

3.3 Tỷ lệ văn bản đến được lưu trên HT QLVB&ĐH8 2,5 

3.4 Tỷ lệ văn bản đi được lưu trên HT QLVB&ĐH9 2,5 

3.5 Có sử dụng HT QLVB&ĐH để xử lý văn bản theo quy trình (có 

chuyển xử lý, có văn bản dự thảo, lãnh đạo góp ý, dự thảo văn bản điều 

chỉnh, lãnh đạo đồng ý ban hành, văn thư lưu ban hành)
10 

2.5 

3.6 Có sử dụng chức năng lập lịch công tác hằng tuần11 1 

3.7 Có triển khai cho 100% các phường/xã sử dụng hệ thống quản lý văn 

bản và điều hành 

0,5 

3.8 Có chuyển văn bản điện tử cho các phường/xã qua hệ thống quản lý 

văn bản và điều hành 

0,5 

3.9 Có theo dõi, đánh giá hiệu quả sử dụng hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành tại các phường/xã 

0,5 

4 Trang thông tin điện tử 12 

4.1 Có Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử/ Ban biên tập 0,5 

4.2 Số lượt truy cập trung bình trên tháng 3 

4.2.1 >=17.000 3 

4.2.2 <17.000 và >=12.000 2 

                                           
7
 Số liệu này sẽ lấy từ Trung tâm phát triển hạ tầng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông 

8
 Tổng số văn bản đến được lưu trên hệ thống QLVB&ĐH trên tổng số văn bản đến của đơn vị trong năm 2013 

9
 Tổng số văn bản đi được lưu trên hệ thống QLVB&ĐH trên tổng số văn bản đi của đơn vị trong năm 2013 

10
 Tính tỷ lệ phần trăm theo phương pháp lấy mẫu 5 văn bản bất kỳ.  

11
 Tính tỷ lệ phần trăm theo phương pháp lấy mẫu 5 CBCC 

http://motcua.danang.gov.vn/
http://motcua.danang.gov.vn/
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4.2.3 <12.000 và >=7.000 1 

4.3 Thông tin giới thiệu của cơ quan và của từng đơn vị trực thuộc12 0,5 

4.3.1 Thông tin giới thiệu chung (sơ đồ cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ quan và đơn vị trực thuộc, tóm lược quá trình hình thành 

và phát triển của cơ quan) 
 

4.3.2 Thông tin về lãnh đạo trong cơ quan và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc 
(Bao gồm các thông tin họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử 

chính thức, nhiệm vụ đảm nhiệm của Giám đốc, phó giám đốc; Trưởng, phó 

các phòng ban; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc) 

 

4.3.3 Thông tin giao dịch chính thức (bao gồm địa chỉ, điện thoại, số fax, địa 

chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch và tiếp nhận các thông tin của đơn vị 

và các đơn vị trực thuộc) 
 

4.4 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản 

lý hành chính có liên quan13 

0,5 

4.4.1 Danh sách các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành (hình thức 

văn bản, thẩm quyền ban hành, số ký hiệu, ngày ban hành, ngày hiệu lực, 

trích yếu, phải cho phép tải về các văn bản) 
 

4.4.2 Phân loại các văn bản quy phạm pháp luật theo nhiều tiêu chí (ví dụ: 

lĩnh vực, ngày ban hành, cơ quan ban hành, hình thức văn bản) 
 

4.4.3 Công cụ tìm kiếm, lọc (filter) văn bản riêng cho các văn bản quy 

phạm pháp luật  
 

4.5 Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế 

độ, chính sách, chiến lược, quy hoạch chuyên ngành14 

1 

4.5.1 Đăng Quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành  

4.5.2 Đăng Kế hoạch 5 năm  

4.5.3 Đăng Kế hoạch hằng năm   

4.5.4 Đăng Báo cáo 6 tháng  

4.5.5 Đăng Báo cáo hằng năm  

4.6 Có chức năng riêng và đăng thông tin đầy đủ về dự án, hạng mục đầu 

tư, đấu thầu, mua sắm công 

0,5 

4.7 Có chuyên mục riêng và đăng đầy đủ thông tin về chương trình 

nghiên cứu, đề tài khoa học 

0,5 

4.8 Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân15 0,5 

4.8.1 Có danh sách các vấn đề xin ý kiến (văn bản quy phạm pháp luật, chủ 

trương chính sách,...) 
 

4.8.2 Mỗi vấn đề xin ý kiến cần cung cấp các thông tin và chức năng (thời 

hạn tiếp nhận ý kiến; toàn văn nội dung vấn đề xin ý kiến; xem nội dung các 

ý kiến góp ý; nhận ý kiến góp ý mới) 
 

4.9 Thông tin quản lý, chỉ đạo, điều hành16 0,5 

4.9.1 Có đăng ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà 

nước đã ban hành văn bản. 
 

4.9.2 Có đăng ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ 

chức, cá nhân 
 

                                           
12

 Phải đáp ứng đủ 3 tiêu chí con thì mới có điểm 
13

 Các tiêu chí con của mục này phải đạt 60 % trên tổng số tiêu chí con thì mới có điểm cho mục này 
14

 Các tiêu chí con của mục này phải đạt 60 % trên tổng số tiêu chí con thì mới có điểm cho mục này 
15

 Phải đáp ứng đủ 2 tiêu chí con thì mới có điểm 
16

 Phải đáp ứng đủ 3 tiêu chí con thì mới có điểm 
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4.9.3 Có đăng thông tin khen thưởng, xử phạt đối với cá nhân, tập thể, 

doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhà nước đơn vị 
 

4.10 Thông tin thống kê chuyên ngành 0,5 

4.11 Thông tin tiếng nước ngoài (Các mục thông tin tiếng nước ngoài thường 

xuyên được rà soát, cập nhật kịp thời khi có phát sinh hoặc thay đổi) 
0,5 

4.12 Chức năng hỗ trợ khai thác thông tin  1 

4.12.1 Có chức năng tìm kiếm và tìm kiếm nâng cao (tìm kiếm được đầy đủ và 

chính xác nội dung thông tin, tin, bài cần tìm) 
0,2 

4.12.2 Có sơ đồ website thể hiện đầy đủ, chính xác cây cấu trúc các hạng 

mục thông tin của trang thông tin điện tử; bảo đảm liên kết đúng tới 

các mục thông tin hoặc chức năng tương ứng 

0,2 

4.12.3 Mỗi tin bài có chức năng in ấn, sao chép thông tin 0.2 

4.12.4 Có sử dụng công nghệ RSS 0,2 

4.12.5 Có liên kết tới website của các đơn vị trực thuộc và các cơ quan liên 

quan chuyên ngành quản lý của đơn vị 

0,2 

4.13 Cập nhật đầy đủ thông tin  3 

4.13.1 Mỗi tuần trung bình có ít nhất 1 tin bài do đơn vị tự viết 0,5 

4.13.2 Mỗi tuần trung bình đăng trên 10 tin bài mới 0,5 

4.13.3 Đăng đầy đủ lịch làm việc của cơ quan 0,5 

4.13.4 Có công bố kết quả giải quyết tố cáo 0,5 

4.13.5 100% câu hỏi tiếp nhận đều được trả lời trên Trang thông tin điện tử 0,5 

5 Dịch vụ công trực tuyến 13 

5.1 Có thực hiện tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến 

2 

5.1.1 Từ 3 giải pháp17 trở lên 2 

5.1.2 2 giải pháp 1 

5.1.3 1 giải pháp 0,5 

5.2 Thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công được cung cấp đầy đủ 

và hướng dẫn cụ thể rõ ràng trên Trang thông tin điện tử 

2 

5.4 Hiệu quả sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức 318 6 

5.5 Hiệu quả sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức 419 3 

6 Phần mềm ứng dụng 10 

6.1 Phần mềm được đầu tư từ nguồn ngân sách thành phố20 2 

6.2 Phần mềm được đầu tư, triển khai từ Bộ chuyên ngành21 2 

6.3 Phần mềm được đơn vị tự đầu tư hoặc tự xây dựng22 4 

6.4 Phần mềm đóng gói trên thị trường23 2 

7 Ứng dụng phần mềm nguồn mở 10,5 

7.1 Tỷ lệ máy chủ sử dụng hệ điều hành nguồn mở 2 

                                           
17

 Ví dụ các giải pháp: Bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ qua mạng, tuyên truyền trên 

đài truyền hình, đài phát thanh, báo chí, tờ rơi… 
18

 Điểm mục này được tính như sau: Điểm DVC mức 3 = ∑(Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến của mỗi DVC mức 3 * 

Điểm tối đa cho mỗi dịch vụ công mức 3 của đơn vị). 

Trong đó: Điểm tối đa cho mỗi DVC mức 3 của đơn vị = 6/Tổng số DVC mức 3 của đơn vị. 
19

 Tương tự như trên 
20

 Điểm mục này được tính như sau: Điểm = Tỷ lệ phần mềm sử dụng tốt * 3 
21

 Điểm mục này được tính như sau: Điểm = Tỷ lệ phần mềm sử dụng tốt * 2 
22

 Điểm mục này được tính như sau: Điểm = Tỷ lệ phần mềm sử dụng tốt * 3 
23

 Điểm mục này được tính như sau: Điểm = Tỷ lệ phần mềm sử dụng tốt * 2 
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7.2 Tỷ lệ máy trạm sử dụng hệ điều hành nguồn mở 2 

7.3 Tỷ lệ máy trạm sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản nguồn mở 
(Open Office,…) 

2 

7.4 Tỷ lệ máy tính sử dụng trình duyệt web nguồn mở (Mozilla FireFox, 

Chrome…) 
2 

7.5 Tỷ lệ máy tính sử dụng trình duyệt email nguồn mở (Mozilla 

ThunderBird,…) 
1,5 

7.6 100% máy tính sử dụng bộ gõ Tiếng Việt nguồn mở 1 

IV NGUỒN NHÂN LỰC CNTT 7 

1 Có bố trí cán bộ chuyên trách (không kiêm nhiệm nhiệm vụ khác) và có 

bản mô tả vị trí việc làm chuyên trách CNTT theo quy định. 

2 

1.1 Có mô tả rõ ràng chức năng, nhiệm vụ 1 

1.2 Cán bộ chuyên trách CNTT không kiêm nhiệm các chức danh khác 1 

2 Cán bộ chuyên trách CNTT có trình độ đại học CNTT trở lên 2 

3 Vai trò tham mưu, thực hiện ứng dụng CNTT của đội ngũ CNTT 2 

3.1 Tổ chức các buổi tập huấn nâng cao nhận thức về CNTT cho toàn thể 

CBCCVC 

1 

3.2 Triển khai các phần mềm tiện ích hỗ trợ công việc cho toàn thể 

CBCCVC 

1 

4 Có chính sách hỗ trợ cho cán bộ chuyên trách CNTT lấy các chứng 

chỉ CNTT có giá trị quốc tế 

1 

4.1 Từ 50% trở lên 1 

4.1 Dưới 50% 0,5 

V CHÍNH SÁCH VÀ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CNTT 5 

1 Có ban hành Quy chế An toàn an ninh thông tin với nội dung, giải 

pháp rõ ràng khả thi 

1 

2 Có phụ cấp ưu đãi cho cán bộ chuyên trách CNTT 2 

3 Có ban hành văn bản tăng cường thực hiện trao đổi văn bản điện tử 

của cơ quan trong đó nêu rõ giải pháp triển khai 

1 

4 Có ban hành văn bản đôn đốc nhắc nhở CBCC-NLĐ tăng cường sử 

dụng thư điện tử thành phố 

0,5 

5 Tỷ lệ chi ngân sách cho CNTT trên tổng chi của đơn vị lớn hơn 5% 

trong năm 2013 

0,5 

VI THỰC HIỆN BÁO CÁO ĐỊNH KỲ 3 

1 Báo cáo về An toàn, an ninh thông tin hằng Quý (thiếu mỗi báo cáo trừ 

0,25 điểm) theo quy định tại Quyết định số 9976/QĐ-UBND ngày 

21/11/2011 của UBND thành phố 

1 

2 Có thực hiện Báo cáo đầu tư các dự án về CNTT từ nguồn ngân sách 

thành phố 

1 

3 Cung cấp Phiếu số liệu đánh giá chỉ số ứng dụng CNTT đầy đủ tất cả 

các mục số liệu và nộp đúng thời hạn 

1 

VII ĐIỂM THƯỞNG 11 

1 Các phần mềm triển khai tại máy trạm đều được triển khai đồng bộ 

(cùng loại, cùng phiên bản) để dễ dàng quản lý, nâng cấp 

2 

2 Tham gia các đề tài khoa học liên quan đến ứng dụng CNTT. 2 

3 Có xây dựng các phần mềm báo cáo trực tuyến để số hóa các thông tin 

thu thập được. 

2 
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4 Tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử để gửi văn bản đến các cơ quan khác24 3 

5 Trang thông tin điện tử có giao diện riêng dành cho các thiết bị di 

động 

0,5 

6 Trang thông tin điện tử có chức năng hỗ trợ cho người khuyết tật tiếp 

cập thông tin (tăng cỡ chữ, bộ đọc bài viết, đăng tin video, audio…) 

0,5 

7 Đơn vị hoặc CBCC thuộc đơn vị đạt được những giải thưởng về 

CNTT cấp thành phố trở lên 

1 

VIII ĐIỂM TRỪ 10 

1 Mỗi dịch vụ công trực tuyến được đầu tư từ nguồn ngân sách thành 

phố nhưng không triển khai sử dụng. 

2 

2 Mỗi phần mềm ứng dụng được đầu tư từ nguồn ngân sách thành phố 

nhưng không triển khai sử dụng. 

2 

3 Không thực hiện báo cáo các sự cố an toàn an ninh thông tin theo quy 

định tại Quyết định số 9976/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 của UBND 

thành phố về ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin 

trong lĩnh vực ứng dụng CNTT của các cơ quan quản lý hành chính 

nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng.  

1 

4 Không thực hiện báo cáo tình hình sử dụng văn bản điện tử theo Biểu 

mẫu tại văn bản số 6762/UBND-KTN ngày 30/8/2012 của UBND 

thành phố về việc triển khai Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

1 

5 Sử dụng các hộp thư điện tử công cộng (Gmail, Yahoo mail…) để giao 

dịch trong các hoạt động công vụ. 

4 

 

C. SỐ LIỆU CUNG CẤP BỔ SUNG PHỤC VỤ VIỆC ĐÁNH GIÁ 

1. Danh sách các dịch vụ hành chính công trực tuyến mức 3, 4 

TT 
Tên dịch vụ hành 

chính công 

Mức 

độ  

Địa chỉ liên kết 

của dịch vụ công 

Thời 

điểm 

bắt 

đầu sử 

dụng 

Tổng số 

hồ sơ đã 

giải 

quyết 

trong 

năm 

2013 

SL hồ sơ 

được giải 

quyết trực 

tuyến 

trong năm 

2013 

1       

2       

       

2. Danh sách các phần mềm ứng dụng được đầu tư  

TT Tên phần mềm 
Tên đơn vị 

xây dựng 

Lĩnh vực 

sử dụng 

Hiệu quả 

sử dụng 

I Phần mềm đơn vị tự xây dựng    

1 <Tên phần mềm 1>    

II Phần mềm từ nguồn đầu tư của thành phố    

1 <Tên phần mềm 1>    

                                           
24

 Các đơn vị phải cung cấp sở cứ chứng mình cho tiêu chí này thì mới có điểm cộng. 
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III Phần mềm Bộ chuyên ngành triển khai    

1 <Tên phần mềm 1>    

III Phần mềm đóng gói trên thị trường25    

1 <Tên phần mềm 1>    

 

D. CÁCH TÍNH ĐIỂM 

1. Những tiêu chí có hướng dẫn riêng cách tính điểm ở ngay dưới tiêu chí đó hoặc ở ghi 

chú chân trang (Footnote) thì sử dụng những hướng dẫn riêng này. 

2. Đối với những tiêu chí về tỷ lệ, thì điểm số đạt được tại tiêu chí đó được tính như sau: 

Điểm của tiêu chí = Tỷ lệ đạt được * Mức điểm tối đa của tiêu chí. 

 

 

                                           
25

 Chỉ kê khai các phần mềm mà đơn vị có mua bản quyền để sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả công việc 
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PHỤ LỤC 4 
BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG ỨNG DỤNG CNTT 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2013 

(Phiên bản dành cho các đơn vị Trung ương, đặc thù và đơn vị sự nghiệp) 

 

A. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên đơn vị: .........................................................................................................................  

2. Tổng số CBCC-NLĐ làm công tác chuyên môn1:............. người. 

3. Tổng số dịch vụ hành chính công của đơn vị (nếu có) theo Quyết định công bố hiện 

hành của cơ quan có thẩm quyền: ............. dịch vụ. 

B. NỘI DUNG BỘ CHỈ SỐ 

STT Nội dung Bộ Chỉ số Điểm số 

I HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT 10 

1 Tỷ lệ CBCC-NLĐ/máy tính2 1 

1.1 <= 1 1 

1.2 > 1 và <= 1,3 0,5 

2 Tỷ lệ máy chủ sử dụng hệ điều hành có bản quyền3 1 

3 Tỷ lệ máy tính để bàn, xách tay sử dụng hệ điều hành có bản 

quyền4 

1 

4 Có triển khai mô hình mạng Client/Server hoặc giải pháp tương 

đương để quản lý tập trung các tài nguyên mạng 

1,5 

5 Có giải pháp tường lửa cho hệ thống mạng 1 

6 Có triển khai giải pháp VPN để truy cập mạng nội bộ  1 

7 Tỷ lệ máy tính có sử dụng phần mềm diệt virus có bản quyền5 2 

8 Sao lưu dự phòng 1,5 

8.1 Có đầy đủ dữ liệu sao lưu của các hệ thống quan trọng của đơn vị 
(Văn bản đi, văn bản đến, hồ sơ một cửa, dữ liệu trang thông tin điện tử, 

dữ liệu của các phần mềm hỗ trợ xử lý công việc…)  

0,5 

8.2 Tần suất sao lưu dữ liệu 1 

8.2.1 Ngày 1 

8.2.2 Tuần 0,5 

II ỨNG DỤNG CNTT 75 

1 Tin học hóa hoạt động tiếp nhận và xử lý hồ sơ 1 cửa 7,5 

1.1 Có sử dụng phần mềm6 để tiếp nhận và xử lý hồ sơ một cửa 

 

1 

                                           
1
 Tổng số cán bộ công chức - người lao động làm công tác chuyên môn (không kể phục vụ, lái xe…)  

2
 Tổng số cán bộ công chức - người lao động làm công tác chuyên môn (không kể phục vụ, lái xe…) trên tổng số 

máy tính để bàn và máy xách tay 
3
 Số máy chủ có sử dụng hệ điều hành có bản quyền hoặc hệ điều hành nguồn mở trên tổng số máy chủ của đơn vị. 

Điểm đạt được sẽ bằng tỷ lệ đạt được 
4
 Tồng số máy tính để bàn và máy tính xách tay sử dụng hệ điều hành có bản quyền hoặc hệ điều hành nguồn mở 

trên tổng số máy tính để bàn và máy tính xách tay của đơn vị 
5
 Tổng số máy chủ, máy tính để bàn, máy tính xách tay có sử dụng phần mềm diệt virus có bản quyền hoặc nguồn 

mở trên tổng số máy chủ, máy tính để bàn, máy tính xách tay của đơn vị. 
6
 Phần mềm một cửa điện tử được UBND thành phố triển khai hoặc phần mềm khác (MS excel, MS access…) bảo 

đảm tạo thuận lợi cho công việc quản lý và thống kê báo cáo nhanh chóng hiệu quả. 
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1.2 Có sử dụng máy quét tại bộ phận một cửa để quét hồ sơ thủ tục hành 

chính và luân chuyển xử lý trên hệ thống 

3 

1.3 Có sử dụng màn hình cảm ứng để tra cứu tình trạng hồ sơ 0,5 

1.4 Có thể tra cứu hồ sơ từ Internet 0,5 

1.5 Có thể tra cứu hồ sơ qua tin nhắn SMS 0,5 

1.6 Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận qua phần mềm7 2 

2 Ứng dụng Hệ thống thư điện tử ngành hoặc thư điện tử thành phố 10 

2.1 Có triển khai đồng bộ và hướng dẫn sử dụng phần mềm duyệt thư 

điện tử cho máy trạm (mail client) cho toàn thể CBCCVC 

1 

2.2 Người quản lý hộp thư điện tử đơn vị có sử dụng phần mềm duyệt 

thư điện tử cho máy trạm để quản lý thư điện tử. 

1 

2.3 Có kiểm tra hộp thư điện tử của đơn vị hằng ngày 1 

2.4 Tỷ lệ sử dụng thư điện tử của đơn vị8 4 

2.5 Tỷ lệ lãnh đạo đơn vị (Cấp phó đơn vị trở lên) có sử dụng thư điện tử 

thường xuyên để trao đổi công việc 

3 

3 Ứng dụng phần mềm để quản lý và xử lý văn bản (PM QLVB) 12 

3.1 Có thể sử dụng PM QLVB từ xa (Thông qua Internet hoặc VPN) 1 

3.2 Tỷ lệ văn bản đến được Thủ trưởng bút phê và luân chuyển trên PM 

QLVB 

1 

3.3 Tỷ lệ văn bản đến được lưu trên PM QLVB9 3 

3.4 Tỷ lệ văn bản đi được lưu trên PM QLVB10 3 

3.5 Có sử dụng PM QLVB để xử lý văn bản theo quy trình (có chuyển xử 

lý, có văn bản dự thảo, lãnh đạo góp ý, dự thảo văn bản điều chỉnh, lãnh 

đạo đồng ý ban hành, văn thư lưu ban hành)
11 

3 

3.6 Có sử dụng chức năng lập lịch công tác hằng tuần12 1 

4 Trang thông tin điện tử 12 

4.1 Có Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử/ Ban biên tập 0,5 

4.2 Số lượt truy cập trung bình trên tháng 3 

4.2.1 >=10.000 3 

4.2.2 <10.000 và >=7.000 2 

4.2.3 <7.000 và >=4.000 1 

4.3 Thông tin giới thiệu của cơ quan và của từng đơn vị trực thuộc13  0,5 

4.3.1 Thông tin giới thiệu chung (sơ đồ cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ quan và đơn vị trực thuộc, tóm lược quá trình hình 

thành và phát triển của cơ quan) 
 

4.3.2 Thông tin về lãnh đạo trong cơ quan và lãnh đạo các đơn vị trực 

thuộc (Bao gồm các thông tin họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư 

điện tử chính thức, nhiệm vụ đảm nhiệm của Giám đốc, phó giám đốc; 

Trưởng, phó các phòng ban; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc) 

 

4.3.3 Thông tin giao dịch chính thức (bao gồm địa chỉ, điện thoại, số fax, địa 

chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch và tiếp nhận các thông tin của đơn 
 

                                           
7
 Tổng số hồ sơ tiếp nhận qua phần mềm một cửa trên tổng số hồ sơ một cửa của đơn vị trong năm 2013. 

8
 Số liệu này sẽ lấy từ Trung tâm phát triển hạ tầng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông 

9
 Tổng số văn bản đến được lưu trên hệ thống QLVB&ĐH trên tổng số văn bản đến của đơn vị trong năm 2013 

10
 Tổng số văn bản đi được lưu trên hệ thống QLVB&ĐH trên tổng số văn bản đi của đơn vị trong năm 2013 

11
 Tính tỷ lệ phần trăm theo phương pháp lấy mẫu 5 văn bản bất kỳ.  

12
 Tính tỷ lệ phần trăm theo phương pháp lấy mẫu 5 CBCC 

13
 Phải đáp ứng đủ 3 tiêu chí con thì mới có điểm 
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vị và các đơn vị trực thuộc) 

4.4 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản 

lý hành chính có liên quan14 

0,5 

4.4.1 Danh sách các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành (hình thức 

văn bản, thẩm quyền ban hành, số ký hiệu, ngày ban hành, ngày hiệu lực, 

trích yếu, phải cho phép tải về các văn bản) 
 

4.4.2 Phân loại các văn bản quy phạm pháp luật theo nhiều tiêu chí (ví dụ: 

lĩnh vực, ngày ban hành, cơ quan ban hành, hình thức văn bản) 
 

4.4.3 Công cụ tìm kiếm, lọc (filter) văn bản riêng cho các văn bản quy 

phạm pháp luật  
 

4.5 Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế 

độ, chính sách, chiến lược, quy hoạch chuyên ngành15 

1 

4.5.1 Đăng Quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành  

4.5.2 Đăng Kế hoạch 5 năm  

4.5.3 Đăng Kế hoạch hằng năm   

4.5.4 Đăng Báo cáo 6 tháng  

4.5.5 Đăng Báo cáo hằng năm  

4.6 Có chức năng riêng và đăng thông tin đầy đủ về dự án, hạng mục đầu 

tư, đấu thầu, mua sắm công 

0,5 

4.7 Có chuyên mục riêng và đăng đầy đủ thông tin về chương trình 

nghiên cứu, đề tài khoa học 

0,5 

4.8 Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân16 0,5 

4.8.1 Có danh sách các vấn đề xin ý kiến (văn bản quy phạm pháp luật, chủ 

trương chính sách,...) 
 

4.8.2 Mỗi vấn đề xin ý kiến cần cung cấp các thông tin và chức năng (thời 

hạn tiếp nhận ý kiến; toàn văn nội dung vấn đề xin ý kiến; xem nội dung 

các ý kiến góp ý; nhận ý kiến góp ý mới) 
 

4.9 Thông tin quản lý, chỉ đạo, điều hành17 0,5 

4.9.1 Có đăng ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan quản lý 

nhà nước đã ban hành văn bản. 
 

4.9.2 Có đăng ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ 

chức, cá nhân 
 

4.9.3 Có đăng thông tin khen thưởng, xử phạt đối với cá nhân, tập thể, 

doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhà nước đơn vị 
 

4.10 Thông tin thống kê chuyên ngành 0,5 

4.11 Thông tin tiếng nước ngoài (Các mục thông tin tiếng nước ngoài thường 

xuyên được rà soát, cập nhật kịp thời khi có phát sinh hoặc thay đổi) 
0,5 

4.12 Chức năng hỗ trợ khai thác thông tin 1 

4.12.1 Có chức năng tìm kiếm và tìm kiếm nâng cao (tìm kiếm được đầy đủ và 

chính xác nội dung thông tin, tin, bài cần tìm) 
0,2 

4.12.2 Có sơ đồ website thể hiện đầy đủ, chính xác cây cấu trúc các hạng 

mục thông tin của trang thông tin điện tử; bảo đảm liên kết đúng tới 

các mục thông tin hoặc chức năng tương ứng 

0,2 

4.12.3 Mỗi tin bài có chức năng in ấn, sao chép thông tin 0,2 

                                           
14

 Các tiêu chí con của mục này phải đạt 60 % trên tổng số tiêu chí con thì mới có điểm cho mục này 
15

 Các tiêu chí con của mục này phải đạt 60 % trên tổng số tiêu chí con thì mới có điểm cho mục này 
16

 Phải đáp ứng đủ 2 tiêu chí con thì mới có điểm 
17

 Phải đáp ứng đủ 3 tiêu chí con thì mới có điểm 
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4.12.4 Có sử dụng công nghệ RSS 0,2 

4.12.5 Có liên kết tới website của các đơn vị trực thuộc và các cơ quan liên 

quan chuyên ngành quản lý của đơn vị 

0,2 

4.13 Cập nhật đầy đủ thông tin  2,5 

4.13.1 Mỗi tuần trung bình có ít nhất 1 tin bài do đơn vị tự viết 0,5 

4.13.2 Mỗi tuần trung bình đăng trên 10 tin bài mới 0,5 

4.13.3 Đăng đầy đủ lịch làm việc của cơ quan 0,5 

4.13.4 Có công bố kết quả giải quyết tố cáo 0,5 

4.13.5 100% câu hỏi tiếp nhận đều được trả lời trên Trang thông tin điện tử 0,5 

5 Dịch vụ công trực tuyến (nếu có) 13 

5.1 Có thực hiện tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến 

2 

5.1.1 Từ 3 giải pháp18 trở lên 2 

5.1.2 2 giải pháp 1 

5.1.3 1 giải pháp 0,5 

5.2 Thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công được cung cấp đầy đủ 

và hướng dẫn cụ thể rõ ràng trên Trang thông tin điện tử 

2 

5.4 Hiệu quả sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức 319 6 

5.5 Hiệu quả sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức 420 3 

6 Phần mềm ứng dụng 10 

6.1 Phần mềm được đầu tư, triển khai từ ngành dọc21 3 

6.2 Phần mềm được đơn vị tự đầu tư hoặc tự xây dựng22 4 

6.3 Phần mềm đóng gói trên thị trường23  3 

7 Ứng dụng phần mềm nguồn mở 10,5 

7.1 Tỷ lệ máy chủ sử dụng hệ điều hành nguồn mở 2 

7.2 Tỷ lệ máy trạm sử dụng hệ điều hành nguồn mở 2 

7.3 Tỷ lệ máy trạm sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản nguồn mở 
(Open Office,…) 

2 

7.4 Tỷ lệ máy tính sử dụng trình duyệt web nguồn mở (Mozilla FireFox, 

Chrome,…) 
2 

7.5 Tỷ lệ máy tính sử dụng trình duyệt email nguồn mở (Mozilla 

ThunderBird,…) 
1,5 

7.6 100% máy tính sử dụng bộ gõ Tiếng Việt nguồn mở 

 

1 

IV NGUỒN NHÂN LỰC CNTT 8 

1 Có bố trí cán bộ hoặc bộ phận chuyên trách CNTT và có bản mô tả 

vị trí việc làm cho cán bộ hoặc bộ phận chuyên trách CNTT theo quy 

định. 

2 

1.1 Có mô tả rõ ràng chức năng, nhiệm vụ 1 

                                           
18

 Ví dụ các giải pháp: Bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ qua mạng, tuyên truyền trên 

đài truyền hình, đài phát thanh, báo chí, tờ rơi… 
19

 Điểm mục này được tính như sau: Điểm DVC mức 3 = ∑(Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến của mỗi DVC mức 3 * 

Điểm tối đa cho mỗi dịch vụ công mức 3 của đơn vị). 

Trong đó: Điểm tối đa cho mỗi DVC mức 3 của đơn vị = 6/Tổng số DVC mức 3 của đơn vị. 
20

 Tương tự như trên 
21

 Điểm mục này được tính như sau: Điểm = Tỷ lệ phần mềm sử dụng tốt * 2 
22

 Điểm mục này được tính như sau: Điểm = Tỷ lệ phần mềm sử dụng tốt * 3 
23

 Điểm mục này được tính như sau: Điểm = Tỷ lệ phần mềm sử dụng tốt * 2 
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1.2 Cán bộ tham mưu, triển khai thực hiện không kiêm nhiệm các chức 

danh, nhiệm vụ khác 

1 

2 Cán bộ tham mưu, thực hiện CNTT có trình độ đại học CNTT trở lên 2 

3 Vai trò tham mưu, thực hiện ứng dụng CNTT của đội ngũ CNTT 3 

3.1 Tổ chức các buổi tập huấn nâng cao nhận thức về CNTT cho toàn thể 

CBCCVC 

1,5 

3.2 Triển khai các phần mềm tiện ích hỗ trợ công việc cho toàn thể 

CBCCVC 

1,5 

4 Có chính sách hỗ trợ cho cán bộ tham mưu, thực hiện CNTT lấy các 

chứng chỉ CNTT có giá trị quốc tế (Hỗ trợ của chính đơn vị không kể 

hỗ trợ của ngành dọc) 

1 

4.1 Từ 50% trở lên 1 

4.1 Dưới 50% 0,5 

V CHÍNH SÁCH VÀ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CNTT 6 

1 Có ban hành Quy chế An toàn an ninh thông tin với nội dung, giải 

pháp rõ ràng khả thi (hoặc Quy chế tương đương nhằm bảo đảm an ninh 

mạng của đơn vị) 

1 

2 Có phụ cấp ưu đãi cho cán bộ chuyên trách CNTT 2 

3 Có ban hành văn bản tăng cường thực hiện trao đổi văn bản điện tử 

của cơ quan trong đó nêu rõ giải pháp triển khai 

1 

4 Có ban hành văn bản đôn đốc nhắc nhở CBCC-NLĐ tăng cường sử 

dụng thư điện tử ngành hoặc thư điện tử thành phố 

1 

5 Tỷ lệ chi ngân sách cho CNTT trên tổng chi của đơn vị lớn hơn 5% 

trong năm 2013 

1 

VI THỰC HIỆN BÁO CÁO ĐỊNH KỲ 1 

1 Cung cấp Phiếu số liệu đánh giá chỉ số ứng dụng CNTT đầy đủ tất cả 

các mục số liệu và nộp đúng thời hạn 

1 

VII ĐIỂM THƯỞNG 10 

1 Các phần mềm triển khai tại máy trạm đều được triển khai đồng bộ 

(cùng loại, cùng phiên bản) để dễ dàng quản lý, nâng cấp 

2 

2 Tham gia các đề tài khoa học liên quan đến ứng dụng CNTT. 2 

3 Có xây dựng các phần mềm báo cáo trực tuyến để số hóa các thông 

tin thu thập được. 

2 

4 Tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử để gửi văn bản đến các cơ quan khác24 3 

5 Trang thông tin điện tử có giao diện riêng dành cho các thiết bị di 

động 

0,5 

6 Trang thông tin điện tử có chức năng hỗ trợ cho người khuyết tật tiếp 

cập thông tin (tăng cỡ chữ, bộ đọc bài viết, đăng tin video, audio…) 

0,5 

7 Đơn vị hoặc CBCC thuộc đơn vị đạt được những giải thưởng về 

CNTT cấp thành phố trở lên 

 

1 

VIII ĐIỂM TRỪ 4 

1 Sử dụng các hộp thư điện tử công cộng (Gmail, Yahoo mail…) để giao 

dịch trong các hoạt động công vụ. 

4 

 

 

                                           
24

 Các đơn vị phải cung cấp sở cứ chứng mình cho tiêu chí này thì mới có điểm cộng. 
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C. SỐ LIỆU CUNG CẤP BỔ SUNG PHỤC VỤ VIỆC ĐÁNH GIÁ 

1. Danh sách các dịch vụ hành chính công trực tuyến mức 3, 4 

TT 
Tên dịch vụ hành 

chính công 

Mức 

độ  

Địa chỉ liên kết 

của dịch vụ công 

Thời 

điểm 

bắt 

đầu sử 

dụng 

Tổng số 

hồ sơ đã 

giải 

quyết 

trong 

năm 

2013 

SL hồ sơ 

được giải 

quyết trực 

tuyến 

trong năm 

2013 

1       

2       

       

2. Danh sách các phần mềm ứng dụng được đầu tư  

TT Tên phần mềm 
Tên đơn vị 

xây dựng 

Lĩnh vực 

sử dụng 

Hiệu quả 

sử dụng 

I Phần mềm đơn vị tự xây dựng    

1 <Tên phần mềm 1>    

II Phần mềm từ nguồn đầu tư của thành phố    

1 <Tên phần mềm 1>    

III Phần mềm Bộ chuyên ngành triển khai    

1 <Tên phần mềm 1>    

III Phần mềm đóng gói trên thị trường25    

1 <Tên phần mềm 1>    

 

D. CÁCH TÍNH ĐIỂM 

1. Những tiêu chí có hướng dẫn riêng cách tính điểm ở ngay dưới tiêu chí đó hoặc ở ghi 

chú chân trang (Footnote) thì sử dụng những hướng dẫn riêng này. 

2. Đối với những tiêu chí về tỷ lệ, thì điểm số đạt được tại tiêu chí đó được tính như sau: 

Điểm của tiêu chí = Tỷ lệ đạt được * Mức điểm tối đa của tiêu chí. 

 

                                           
25

 Chỉ kê khai các phần mềm mà đơn vị có mua bản quyền để sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả công việc 


