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BÁO CÁO 

Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 

 

Ngày 24/5/2019, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ 

chức Hội nghị công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2018 của các bộ, cơ 

quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018, kết quả Chỉ số CCHC 

năm 2018 (ParIndex) của Bộ như sau: 

I. Tóm tắt Bộ chỉ số CCHC cấp bộ 

Ngày 10/12/2018, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 

2636/QĐ-BNV phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính (Chỉ số 

CCHC) của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương”. Theo đó, Bộ Chỉ số CCHC cấp bộ có tổng điểm đánh giá là 100 

điểm, gồm điểm Bộ tự đánh giá là 62.5/100 điểm (có 7 lĩnh vực, 39 tiêu chí và 88 

tiêu chí thành phần) và điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 37.5/100 điểm.  

II. Kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của Bộ 

1. ĐỐI VỚI ĐIỂM BỘ TỰ CHẤM 

Để triển khai thực hiện xác định Chỉ số CCHC hằng năm của Bộ, Tổ 

công tác xác định Chỉ số CCHC đã phân công các thành viên tự chấm theo từng 

lĩnh vực; tổng hợp, rà soát, đánh giá các tài liệu phục vụ xác định điểm tự đánh 

giá Chỉ số CCHC của Bộ, báo cáo kết quả với Hội đồng thẩm định kết quả tự 

xác định Chỉ số CCHC hằng năm của Bộ. Hội đồng đã tổ chức họp để rà soát, 

phân tích, đánh giá và thống nhất về kết quả tự đánh giá Chỉ số CCHC năm 

2018 của Bộ đạt 61.21/62.5 điểm và gửi Bộ Nội vụ thẩm định theo quy định. 

Sau khi Hội đồng thẩm định, kết quả tự đánh giá Chỉ số CCHC năm 2018 

của Bộ đạt 52.17/62.5 điểm, kết quả đánh giá qua điều tra xã hội học là 

30.35/37.5 điểm, tổng điểm là 82.52/100 điểm (xếp thứ 9 trên tổng số 18 các 

bộ, cơ quan ngang bộ; tăng 01 bậc so với năm 2017), cụ thể: 

a) Lĩnh vực chỉ đạo điều hành: đạt 9.5/10.5 điểm 

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ: (đạt 1.25/1.75 điểm): TCTP này 

không đạt được điểm tối đa là do có 1 báo cáo ứng dụng CNTT chậm. 
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- Thực hiện các hình thức tuyên truyền CCHC (đạt 0.25/0.75 điểm): do 

hình thức tuyên truyền CCHC chưa phong phú nên chưa được điểm tối đa. 

b) Lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ: đạt 8/9 điểm 

- Trả lời kiến nghị của cá nhân, tổ chức để tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc liên quan đến thể chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý của bộ (đạt 0/1 

điểm): Theo số lượng thống kê của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, năm 

2018 Bộ còn 95 số kiến nghị chưa được trả lời, do đó với tiêu chí này Bộ không 

đạt được điểm theo quy định. 

c) Lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính: đạt 8,66/9,5 điểm 

- Công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ (đạt 0.25/1 điểm): Kết 

quả kiểm tra của Hội đồng thẩm định cho thấy, năm 2018, Bộ chưa công khai 

TTHC theo đúng quy định tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP (ví dụ: Chưa kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

TTHC để công khai dữ liệu TTHC của Bộ TNMT); chưa công khai đầy đủ kết 

quả giải quyết TTHC của tất cả các lĩnh vực của Bộ theo quy định (số lượng 

công khai nhỏ hơn số lượng hồ sơ tiếp nhận,xử lý tại báo cáo số 6919/BTNMT-

VP). Do đó, với TCTP này Bộ chỉ đạt 0.25 điểm 

- Tỷ lệ TTHC được giải quyết đúng hạn theo quy định (đạt 1.915/2 

điểm): Tính đến thời điểm ngày 19/12/2018, Bộ tiếp nhận mới 2237 hồ sơ, trong 

đó thực hiện giải quyết 1304 hồ sơ đúng hạn và còn 838 hồ sơ đang trong hạn 

xử lý, đã thực hiện được 95,75% tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn. Vì vậy, đối với 

TCTP này Bộ đạt được điểm là 1.915/2 điểm. 

d) Lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy nhà nước đạt 5.71/6.50 điểm 

- Tỷ lệ tinh giản biên chế so với năm 2015 (đạt 0.71/1.5 điểm): Theo 

hướng dẫn của Bộ Nội vụ, tỷ lệ tinh giản biên chế của Bộ so với năm 2015 đạt 

4.73% tương tứng 0.71 điểm. 

đ) Lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên 

chức đạt 5.5/8.5 điểm 

Đối với các TCTP này bị trừ điểm do Bộ Nội vụ có Kết luận Thanh tra số 

166/KL-TTBNV ngày 05/4/2018, theo đó tại Tổng cục Biển và Hải đảo Việt 

Nam có đơn vị sử dụng LĐHĐ 68 để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; một 

số trường hợp bổ nhiệm chưa bảo đảm điều kiện tiêu chuẩn.  

e) Lĩnh vực tài chính công đạt 7.289/8 điểm 

- Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng 

năm (đạt 0.789/1 điểm): Giải ngân theo báo cáo của Kho bạc nhà nước đến 
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ngày 31/01/2019, số liệu giải nhân tính trên kế hoạch vốn đầu tư NSNN năm 

2018 được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ thực hiện được 71.01%, do đó so với 

tiêu chí đề ra, Bộ đạt 0.789 điểm. 

- Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ (đạt 0/0.5 điểm): Bộ đã thực hiện việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng diện tích chuyên dùng theo quy định tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP 

của Chính phủ tại Quyết định số 3954/QĐ-BTNMT ngày 28/12/2018. Tuy nhiên 

Hội đồng thẩm định không cho điểm tối đa do không có tài liệu kiểm chứng về 

việc đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ. 

g) Lĩnh vực hiện đại hóa hành chính đạt 8,5/10.5 điểm 

- Xây dựng Cổng dịch vụ công (đạt 0.5/1 điểm): Theo đánh giá của Hội 

đồng thẩm định, Cổng dịch vụ công của Bộ chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo 

Quyết định số 1697/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông, do đó với tiêu chí này Bộ không đạt được điểm tối đa. 

- Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trong 

năm (đạt 0/0.5 điểm): Hội đồng thẩm định căn cứ vào báo cáo Chính phủ điện 

tử quý IV năm 2018 của Bộ và căn cứ vào kết quả kiểm tra dịch vụ công trực 

tuyến thì số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Bộ là 114; tổng số dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3,4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến là 13 như vậy Bộ đạt 

tỷ lệ dưới 60%, nên điểm đánh giá đối với tiêu chí thành phần này là 0 điểm. 

- Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3 (đạt 0/1 điểm): Hội 

đồng thẩm định căn cứ vào báo cáo Chính phủ điện tử quý IV năm 2018 của Bộ 

và căn cứ vào kết quả kiểm tra dịch vụ công trực tuyến thì tỷ lệ hồ sơ TTHC 

mức độ 3 của Bộ đạt dưới 20%, do đó điểm đánh giá của bộ là 0. 

2. ĐỐI VỚI ĐIỂM ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC 

Việc điều tra xã hội học được thực hiện thông qua gửi lấy Phiếu điều tra 

của các đối tượng sau: 

- Lãnh đạo các vụ/cục/tổng cục trực thuộc Bộ, Văn phòng Bộ, Thanh tra 

Bộ: 51 phiếu (03 phiếu/đơn vị x 17 đơn vị); Công chức phụ trách công tác 

CCHC của Bộ: 10 phiếu.  

- Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương: 189 phiếu (03 phiếu/sở x 63 sở). 

- Lãnh đạo phòng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương: 189  phiếu (01 phiếu/phòng x 03 phòng/sở x 63 sở).  

Việc phát, thu Phiếu ĐTXHH do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện. 
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Để triển khai thực hiện điều tra xã hội học được khách quan, chính xác, 

Vụ Tổ chức cán bộ đã gửi Báo cáo kết quả công tác CCHC năm 2018, phương 

hướng nhiệm vụ năm 2019 của Bộ tới các Vụ, Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ; 

Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ; Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương để cung cấp đầy đủ thông tin cho lãnh đạo các đơn vị 

thực hiện trả lời phiếu điều tra xã hội học. 

Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học của Bộ: đạt 30.35/37.5 điểm. Xếp 

thứ 4/19 bộ, ngành (tăng 1 bậc so với văn trước). Điểm của các tiêu chí điều tra 

xã hội học cụ thể như sau: 

a) Tác động của CCHC đến thể chế, cơ chế, chính sách thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ: đạt 4.778/7.5 điểm (mất 2.722 điểm). 

b) Tác động của CCHC đến chất lượng quy định TTHC: đạt 4.053/6.0 

điểm (mất 1.947 điểm). 

c) Tác động của CCHC đến tổ chức bộ máy hành chính: đạt 4.856/6.0 

điểm (mất 1.144 điểm). 

d) Tác động của CCHC đến chất lượng đội ngũ công chức của Bộ: đạt 

6.679/7.5 điểm (mất 0.821 điểm).  

đ) Tác động của CCHC đến quản lý tài chính công: đạt 5.353/5.50 điểm 

(mất 0.147 điểm). 

e) Tác động của CCHC đến hiện đại hóa hành chính: đạt 4.631/5.0 điểm 

(mất 0.369 điểm). 

III. Đánh giá chung 

- Công tác CCHC luôn được Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ quan tâm, lãnh 

đạo, chỉ đạo quyết liệt; các đơn vị trực thuộc Bộ đã nghiêm túc thực hiện, kết 

quả thực hiện CCHC năm 2018 tiếp tục có chuyển biến so với năm trước.  

- Điểm tự đánh giá của Bộ tuy đạt mức khá (đạt 52.17/62.5 điểm). Tuy 

nhiên, vẫn còn nhiều tiêu chí chưa đạt được điểm tối đa do những nguyên nhân 

chủ quan.  

- Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học của Bộ năm 2018 tiếp tục được 

cải thiện (đạt 30.35/37.5 điểm) cho thấy việc trao đổi, chia sẻ thông tin, cơ chế 

phối hợp công tác giữa Bộ và các địa phương tiếp tục được củng cố, tăng cường. 

IV. Đề xuất, kiến nghị 

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác CCHC của Bộ và nâng cao 

Chỉ số CCHC của Bộ trong thời gian tới, Vụ Tổ chức cán bộ kính đề xuất Bộ 

trưởng và các Thứ trưởng chỉ đạo các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 
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1. Các đơn vị trực thuộc Bộ 

- Nghiên cứu kết quả đánh giá, chấm điểm của các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu 

chí thành phần tại Chỉ số CCHC năm 2018 để có các biện pháp khắc phục ngay 

các tồn tại tại đơn vị mình.  

- Nghiêm túc xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch CCHC của đơn vị; 

thực hiện chế độ thông tin, báo cáo CCHC đúng quy định; chú trọng đề xuất các 

giải pháp đổi mới, sáng kiến thực hiện CCHC.  

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo chương trình, kế hoạch xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm hoàn thành chất lượng, đúng tiến độ. 

- Thực hiện việc công bố, công khai, minh bạch tất cả các TTHC thuộc 

phạm vi quản lý của đơn vị bảo đảm đầy đủ, kịp thời theo quy định. Thực hiện 

tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC thuộc phạm vi quản lý của đơn 

vị bảo đảm đúng thời gian theo quy định. Thực hiện nghiêm việc xin lỗi người 

dân, doanh nghiệp nếu để xảy ra tình trạng chậm giải quyết thủ tục hành chính. 

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện xử lý hồ sơ TTHC mức độ 3 và 4; có kế 

hoạch thông tin, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến do đơn vị cung cấp để 

thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

- Chủ động nắm bắt, trao đổi thông tin; trả lời kịp thời, đầy đủ phản ánh, 

kiến nghị của người dân, tổ chức về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. 

- Rà soát và bố trí sắp sếp công chức, viên chức theo vị trí việc làm của 

đơn vị; thực hiện quy định số lượng cấp phó và các quy định về quản lý công 

chức, viên chức. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt 

động, giải quyết công việc của đơn vị. 

- Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về 

kết quả CCHC của đơn vị; nếu để mất điểm CCHC từ nguyên nhân chủ quan thì 

sẽ xem xét xử lý theo quy định và phân loại đánh giá công chức, viên chức.  

2. Vụ Pháp chế 

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện chương trình xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ, bảo đảm hoàn thành 100% 

theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định, 

TTHC không cần thiết, không phù hợp, gây phiền hà, tốn kém cho tổ chức, cá 

nhân; nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC. 

- Nghiên cứu xây dựng các quy định thúc đẩy việc thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến trong lĩnh vực TN&MT. 
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3. Vụ Tổ chức cán bộ 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện 

chương trình, kế hoạch CCHC của Bộ, của đơn vị và báo cáo tình hình thực hiện 

CCHC của đơn vị trong các cuộc giao ban thường kỳ.  

- Tiếp tục tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình hành động 

số 315-CTr/BCSĐTNMT ngày 01/02/2018 của Ban cán sự đảng Bộ TN&MT 

thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp 

xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 

và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, 

nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị bố trí sắp xếp công chức, viên chức theo 

vị trí việc làm của đơn vị; thực hiện công tác quản lý, sử dụng công chức, viên 

chức theo đúng quy định. 

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo CCHC định kỳ của 

Bộ theo quy định. 

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính 

- Chủ trì thực hiện rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế 

trong lĩnh vực kế hoạch - tài chính theo đúng quy định. 

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện bảo đảm kế hoạch, tiến độ giải ngân. 

- Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh việc thực hiện chế độ tự chủ đối với các 

đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ. 

5. Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Báo Tài nguyên và 

Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử Bộ 

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện Kế hoạch tuyên truyền CCHC 

của Bộ bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. 

- Tham mưu tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về 

ngành TN&MT. Tăng cường quảng bá các hoạt động của Bộ, tình hình thực 

hiện CCHC của Bộ đến tổ chức, công dân; gắn kết quả thực hiện công tác 

CCHC của các đơn vị với công tác thi đua, khen thưởng. 

- Đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Bộ, 

về việc thực hiện công tác CCHC của Bộ, ngành, các đơn vị trực thuộc Bộ.  

6. Văn phòng Bộ 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện việc công bố, công 

khai, minh bạch tất cả các TTHC; kết quả giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ bảo đảm đầy đủ, kịp thời theo quy định. 
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- Đôn đốc các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ giao đầy đủ, đúng thời gian quy định. 

- Theo dõi, kiểm tra việc giải quyết hồ sơ TTHC tại các Văn phòng tiếp 

nhận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Bộ, của đơn vị trực thuộc Bộ 

bảo đảm đúng quy trình, quy định; việc thực hiện nghiêm việc xin lỗi người dân, 

doanh nghiệp nếu để xảy ra tình trạng chậm giải quyết thủ tục hành chính. 

- Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường 

đẩy mạnh triển khai thực hiện xử lý hồ sơ TTHC của Bộ ở mức độ 3 và 4. 

7. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ trong 

năm 2019, hoàn thành đúng mục tiêu đề ra theo kế hoạch. 

- Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh việc cung cấp và thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, 4. 

- Tiếp tục hoàn thiện và hỗ trợ triển khai thực hiện Hệ thống kênh tương 

tác giữa Bộ với các Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương; hỗ trợ, hướng dẫn 

các địa phương kết nối, liên thông giữa các phần mềm chuyên ngành TN&MT 

của Bộ triển khai tại các sở, ban, ngành của địa phương với phần mềm tại Trung 

tâm Hành chính công của địa phương khi có yêu cầu./. 


