
Phụ lục 2: Bảng tiêu chí, thang điểm và cách tính điểm cho UBND các huyện, thị xã, thành phố 

 

I HẠ TẦNG CNTT 

Điểm 

tối đa 

(20 đ) 

CÁCH TÍNH ĐIỂM  

(Điểm tối đa = ĐTĐ; Điểm của phòng, ban cơ quan =  Đpb; 

Điểm của đơn vị sự nghiệp = Đđv) 

1 Tổng số máy tính trạm: 5 

ĐTĐ = Đpb + Đđv, Trong đó: 

- Đpb = (số máy trạm / tổng số CBCC) x 4 điểm.  Tối đa Đpb = 4 điểm  

- Đdv =(số máy trạm /tổng số CBCCVC) x 1 điểm. Tối đa Đdv = 1 điểm  

2 Tổng số máy chủ 2 

ĐTĐ = Đpb + Đđv, Trong đó: 

- Đpb tính theo số lượng máy chủ:  

  + Tổng số máy chủ  > = 2: Đpb = 1,5 điểm 

  + Tổng số máy chủ =  1: Đpb = 1 điểm 

  + Tổng số máy chủ  = 0: Đpb = 0 điểm 

- Đđv tính tỷ lệ số máy chủ /tổng số đơn vị trực thuộc 

  + Tỷ lệ >= 1: Đđv = 0,5 điểm; 

  + 0,5 =<Tỷ lệ < 1: Đđv = 0,3 điểm 

  + 0 < Tỷ lệ < 0,5: Đđv = 0,1 điểm 

  + Tỷ lệ = 0: Đđv = 0 điểm 

3 Tổng số máy in 1 

ĐTĐ = Đpb + Đđv, Trong đó: 

- Đpb tính số máy in /tổng số máy tính 

  + 0,4 =< Tỷ lệ =< 0,7: Đpb = 0,6 điểm 

  + Tỷ lệ < 0,4 hoặc Tỷ lệ >0,7: Đpb = 0,3 điểm 

  + Tỷ lệ = 0: Đpb = 0 điểm 

- Đđv tính số máy in /tổng số máy tính 

  + 0,4 =< Tỷ lệ =< 0,7: Đpb = 0,4 điểm  

  + Tỷ lệ < 0,4 hoặc Tỷ lệ >0,7: Đpb = 0,2 điểm 

  + Tỷ lệ = 0: Đpb = 0 điểm 

4 Tổng số máy quét  1 
ĐTĐ = Đpb + Đđv, Trong đó: 

- Đpb tính số lượng máy quét (scanner): 



  + Số máy quét >= 2: Đpb = 0,6 điểm 

  + Số máy quét = 1: Đpb = 0,5 điểm 

  + Số máy quét = 0: Đpb = 0 điểm  

- Đđv tính số máy quét / tổng số đơn vị  

  + Tỷ lệ >=0,5: Đđv = 0,4 điểm 

  + Tỷ lệ < 0,5: Đđv = 0,2 điểm 

  + Tỷ lệ = 0: Đđv = 0 điểm 

5 
Tổng số máy tính có kết nối vào mạng 

nội bộ cơ quan 
2 

ĐTĐ = (Số máy tính kết nối vào mạng nội bộ của cơ quan/ tổng số máy tính 

của cơ quan)  x 2 điểm 

6 
Số đơn vị trực thuộc được kết nối 

mạng nội bộ cơ quan 
2 

ĐTĐ =  (Số phòng ban + Số đơn vị trực thuộc có kết nối mạng nội bộ / Số 

phòng ban + Số đơn vị sự nghiệp của cơ quan) x 2 điểm 

7 
Tổng số máy tính có kết nối mạng 

Internet 
2 

ĐTĐ = Đpb + Đđv, Trong đó: 

- Đpb =  (Số máy tính có kết nối mạng Internet/tổng số máy tính của phòng 

ban cơ quan)  x 1,5 điểm 

-  Đđv = (Số máy tính có kết nối mạng Internet/tổng số máy tính của đơn vị sự 

nghiệp) x 0,5 điểm 

8 

Có phần cứng, phần mềm bảo đảm an 

ninh, an toàn mạng, chống truy cập 

trái phép cho mạng nội bộ 

3 

- Có phần cứng và phần mềm chuyên dụng bảo đảm an ninh, an toàn mạng 

cho hệ thống mạng của cơ quan và kê khai đầy đủ: ĐTĐ = 3 điểm 

- Có phần cứng hoặc phần mềm chuyên dụng và kê khai đầy đủ: ĐTĐ =  2 

điểm 

- Có phần mềm chống virus cho hệ thống máy chủ và kê khai đầy đủ:  ĐTĐ = 

1 điểm 

- Không có: ĐTĐ = 0 điểm 

9 
Số máy tính được cài đặt phần mềm 

phòng chống virus 
2 

Tính điểm trong phạm vi phòng, ban cơ quan:  

Có cài phần mềm diệt virus: 

ĐTĐ = (Số máy tính có cài PM bản quyền x 2 điểm + Số máy tính cài PM 

miễn phí  x 1 điểm) /tổng số máy tính của cơ quan. ĐTĐ tối đa là 2 điểm. 

Không cài phần mềm diệt virus: ĐTĐ = 0 điểm 

II HẠ TẦNG NHÂN LỰC CNTT Điểm CÁCH TÍNH ĐIỂM  



tối đa 

(15 đ) 

1 

Số cán bộ, công chức đã được đào tạo 

và đảm bảo khả năng cho ứng dụng 

CNTT phục vụ công tác chuyên môn, 

nghiệp vụ 

4 

Tính điểm trong phạm vi phòng, ban cơ quan:  

ĐTĐ = (Số CBCC trong cơ quan được đào tạo và đảm bảo khả năng cho ứng 

dụng CNTT/tổng số CBCC của cơ quan) x 4 điểm 

2 
Cơ quan có cán bộ (hoặc bộ phận, 

trung tâm) chuyên trách về CNTT  
4 

Tính điểm theo số cán bộ làm công tác chuyên trách CNTT trong cơ quan: 

- Có cán bộ chuyên trách CNTT: ĐTĐ =1 điểm 

- Có bộ phận, tổ, nhóm CNTT (có từ 2 người làm chuyên trách CNTT trở 

lên): ĐTĐ =2 điểm 

- -  Có Phòng/ Trung tâm CNTT: ĐTĐ = 4 điểm 

3 

Số cán bộ có trình độ đào tạo từ cao 

đẳng trở lên về CNTT (đang làm 

nhiệm vụ chuyên trách về CNTT hoặc 

làm ở phòng VHTT). 

4 

Tính điểm theo số cán bộ có trình độ chuyên về CNTT trong cơ quan: 

-  Có 2 cán bộ trình độ ĐH về CNTT làm chuyên trách CNTT trở lên:  

                ĐTĐ = 4 điểm. 

- Có 1 cán bộ trình độ ĐH về CNTT làm chuyên trách CNTT:  

                ĐTĐ = 2 điểm 

- Có 1 cán bộ trình độ CĐ về CNTT làm chuyên trách CNTT:  

                ĐTĐ = 1 điểm 

- Không có cán bộ chuyên trách CNTT: ĐTĐ = 0 điểm 

4 

Số cán bộ, công chức có các chứng 

chỉ về Tin học (chứng chỉ quản lý dự 

án theo Nghị định 102; chứng chỉ 

quản trị mạng hoặc CSDL như: 

Security+, CCNA, MCSA, CISSP,  

Linux+ …)? 

3 

Tính điểm trong phạm vi phòng, ban cơ quan:  

-  Có chứng chỉ/chứng nhận về quản lý dự án CNTT: ĐTĐ = 0,5 điểm 

-  Có chứng chỉ/chứng nhận về Quản trị mạng: ĐTĐ = 0,5 điểm  

-  Có chứng chỉ/chứng nhận về QT CSDL: ĐTĐ = 0,5 điểm 

-  Có chứng chỉ/chứng nhận về PT Ứng dụng: ĐTĐ = 0,5 điểm 

-  Có chứng chỉ/chứng nhận về an toàn bảo mật: ĐTĐ = 0,5 điểm 

-  Có chứng chỉ/chứng nhận khác về CNTT: ĐTĐ = 0,5 điểm 

-  Không có: ĐTĐ = 0 điểm 

III ỨNG DỤNG CNTT 

Điểm 

tối đa 

(50 đ) 

CÁCH TÍNH ĐIỂM   



1 

Trên trang thông tin điện tử của cơ 

quan có cung cấp đầy đủ thông tin 

theo quy định tại Điều 28 của Luật 

Công nghệ thông tin không  

10 Các thông tin cụ thể có trên trang tin điện tử  
Đầy 

đủ 

Chưa 

đầy 

đủ 

Chưa 

có 

 

1.1 
Thông tin giới thiệu của cơ quan và 

của từng đơn vị trực thuộc 
2 

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), Thông tin về địa lý, điều kiện tự nhiên, dân số, 

truyền thống văn hóa, di tích, danh thắng  

0,5 0,3 0 

Thông tin về lãnh đạo trong cơ quan (họ và tên, chức vụ, 

điện thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức, nhiệm vụ đảm 

nhiệm của lãnh đạo trong đơn vị) 

0,5 0,3 0 

Thông tin giao dịch chính thức của cơ quan (bao gồm 

địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức 

để giao dịch và tiếp nhận các thông tin) 

0,5 0,3 0 

Thông tin chính thức của từng đơn vị trực thuộc và cán 

bộ, công chức có thẩm quyền (họ và tên, chức vụ, điện 

thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức) 

0,5 0,3 0 

1.2 

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 

chuyên ngành và văn bản quản lý 

hành chính có liên quan 

2 

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) 

0,5 0,3 0 

Cho phép đọc và tải về tất cả các văn bản quy phạm 

pháp luật 
0,5 0,3 0 

Phân loại các văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực, 

ngày ban hành, cơ quan ban hành, hình thức văn bản  
0,5 0,3 0 

Công cụ tìm kiếm riêng cho các văn bản quy phạm pháp 

luật  
0,5 0,3 0 



 

 

 

 

 

Thông tin về thủ tục hành chính, dịch 

vụ công trực tuyến 

2,5 

Thông báo danh mục các dịch vụ hành chính công và 

các dịch vụ công trực tuyến đang thực hiện 
0,5 0,3 0 

1.3 

Các dịch vụ công trực tuyến được tổ chức, phân loại 

theo ngành, lĩnh vực 
0,5 0,3 0 

Với mỗi dịch vụ hành chính công hoặc dịch vụ công trực 

tuyến có nêu rõ quy trình, thủ tục, hồ sơ, nơi tiếp nhận, 

tên và thông tin giao dịch của người trực tiếp xử lý hồ 

sơ, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí 

0,5 0,3 0 

Có nêu rõ mức độ của dịch vụ hành chính công trực 

tuyến  
0,5 0,3 0 

Có chức năng hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến đối với mỗi dịch vụ công từ mức độ 3 trở lên 
0,5 0,3 0 

1.4 

Thông tin tuyên truyền, phổ biến, 

hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế 

độ, chính sách, chiến lược, quy hoạch 

chuyên ngành 1 

Có đăng tải toàn văn các chế độ, chính sách, chiến lược, 

quy hoạch phát triển của ngành, địa phương  
0,5 0,3 0 

  Có bài viết, đưa tin tuyên truyền về chế độ chính sách 0,5 0,3 0 

1.5 
Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, 

đấu thầu, mua sắm công 
1 

Danh sách các dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua 

sắm công đang chuẩn bị đầu tư, đang triển khai, đã hoàn 

tất 

0,5 0,3 0 

Mỗi dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm cần có 

các thông tin: Tên dự án, mục tiêu chính, lĩnh vực 

chuyên môn, loại dự án, thời gian thực hiện, loại hình tài 

trợ, nhà tài trợ, tình trạng dự án 

0,5 0,3 0 

1.6 

Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá 

nhân 

 

0,5 
Danh sách các vấn đề xin ý kiến (văn bản quy phạm 

pháp luật, chủ trương chính sách, v.v.). 

 

0,3 

 

0,1 0 



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) 

0,2 0,1 0 

1.7 Cập nhật đầy đủ và kịp thời thông tin 1 

Tin tức, sự kiện: cập nhật kịp thời ngay khi diễn ra hoạt 

động sự kiện  
0,5 0,3 0 

Thông tin giới thiệu; thông tin tuyên truyền phổ biến, 

hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách; quản 

lý, chỉ đạo, điều hành: cập nhật thường xuyên khi có 

thay đổi 

0,5 0,3 0 

2 

Trên trang thông tin điện tử của cơ 

quan có cung cấp thông tin chỉ đạo, 

điều hành không 

2 

- Ý kiến chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo cơ quan: ĐTĐ = 0,5 điểm   

- Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân: 

ĐTĐ = 0,5 điểm 

- Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với cá nhân, tập thể, doanh nghiệp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, địa phương: ĐTĐ = 0,5 điểm  

- Các thông tin chỉ đạo, điều hành khác:  ĐTĐ = 0,5 điểm 

3 
Số dịch vụ hành chính công được đưa 

lên trang thông tin điện tử 
5 

ĐTĐ = (Số dịch vụ hành chính công đã đưa lên Trang TTDT của cơ quan/ 

tổng số thủ tục hành chính công của cơ quan) x 5 điểm  

4 
Số dịch vụ công trực tuyến của cơ 

quan ở mức 1, mức 2, mức 3, mức 4 
5 

ĐTĐ = (Số DVC mức 1 X 1 + số  DVC mức 2 X 2 + số DVC mức 3 trở lên X 

5) / tổng dịch vụ công 

5 

Tổng số cán bộ, công chức được cung 

cấp và sử dụng hộp thư điện tử (có tên 

miền   thanhhoa.gov.vn) cho công 

việc ở cơ quan ? 

2 
ĐTĐ = (Số CBCC của phòng ban cơ quan được cung cấp và sử dụng hộp thư/ 

tổng số CBCC của phòng ban cơ quan)  x 2 điểm 

6 

Số đơn vị trực thuộc đã triển khai sử 

dụng phần mềm quản lý văn bản và 

hồ sơ công việc phục vụ điều hành tác 

nghiệp trên môi trường mạng 

2 

ĐTĐ = (Số phòng ban cơ quan + Số đơn vị sự nghiệp + Số UBND cấp xã đã 

triển khai sử dụng phần mềm / Số phòng ban cơ quan + Số đơn vị sự nghiệp + 

Số UBND cấp xã)  x 2 điểm 



7 

Số cán bộ, công chức sử dụng phần 

mềm quản lý văn bản và hồ sơ công 

việc phục vụ điều hành tác nghiệp.  

3 
ĐTĐ = (Số CBCC sử dụng phần mềm /tổng số CBCC của phòng ban cơ 

quan)  x 3 điểm 

8 
Tên các phần mềm ứng dụng được sử 

dụng trong cơ quan 
14 

Tính điểm trong phạm vi phòng ban cơ quan: 

- Có ứng dụng phần mềm TDO: ĐTDO = Đvb1 + Đvb2+ Đvb3 . Trong đó:  

    + Đvb1= (số văn bản đến và đi được số hóa lên phần mềm / tổng số văn 

bản  đến và đi qua đường bưu điện đến văn thư) x 5 điểm  

   +  Đvb2 = Tỷ lệ văn bản ký duyệt của lãnh đạo cơ quan trên phần mềm (ký 

duyệt văn bản dự thảo của các phòng trình trên phần mềm)  x 2 điểm   

   + Đvb3 = Tỷ lệ văn bản phát hành trong nội bộ cơ quan (với các phòng ban 

và đơn vị sự nghiêp) được chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng (không 

chuyển bản giấy) x 1 điểm 

    Có ứng dụng PM quản lý CBCC: ĐPMCB = 1 điểm 

-  Có ứng dụng phần mềm soạn thảo văn bản: ĐPMVP = 1 điểm 

-  Có ứng dụng PM quản lý Tài chính, kế toán: ĐPMTC = 1 điểm 

-  Có ứng dụng phần mềm quản lý Tài sản công: ĐPMTS = 1 điểm 

-  Có ứng dụng phần mềm quản lý thanh tra, khiếu mại, tố cáo: ĐPMKN = 1 

điểm  

-  Có ứng dụng các phần mềm chuyên ngành khác: Đkhác = 1 điểm 

ĐTĐ = ĐTDO + ĐPMCB + ĐPMVP + ĐPMTC + ĐPMTS + ĐPMKN + 

Đkhac  

- Không có phần mềm ứng dụng nào: ĐTĐ = 0 điểm 

9 

Tỷ lệ số lượng văn bản trao đổi giữa 

lãnh đạo cơ quan với cán bộ công 

chức được thực hiện trên môi trường 

mạng (%)  

3 ĐTĐ = Tỷ lệ phần trăm trao đổi giữa lãnh đạo cơ quan với CBCC X 3 điểm 

10 

Số máy tính đã được cài đặt và sử 

dụng phần mềm nguồn mở theo qui 

định của Bộ Thông tin và Truyền 

2 
Tính điểm trong phạm vi phòng, ban cơ quan: 

ĐTĐ = (số máy tính đã cài đặt /tổng số máy tính) x 2 điểm 



thông ?    

   11 

Cơ quan có lắp đặt thiết bị và ứng 

dụng phần mềm CNTT để phục vụ bộ 

phận “một cửa liên thông” không  

2 

Tính điểm trong phạm vi phòng, ban cơ quan: 

- Có lắp đặt hệ thống thiết bị và phần mềm ứng dụng chuyên dụng hiện đại 

(màn hình cảm ứng, xếp hàng tự động…) cho hệ thống một cửa liên thông 

đến các phòng, ban và cung cấp được thông tin cho người dân: ĐTĐ = 2 

điểm 

- Có lắp đặt thiết bị CNTT thông thường (máy tính, máy in..) và các phần 

mềm ứng dụng văn phòng thông thường và chỉ liên thông trong phòng ban 

nội bộ cơ quan:  ĐTĐ = 1 điểm 

-  Có thiết bị CNTT thông thường (máy tính, máy in..) và các phần mềm ứng 

dụng văn phòng thông thường và chỉ phục vụ riêng cho cán bộ 1 cửa:  ĐTĐ 

= 0,5  điểm 

IV 
MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC VÀ 

CHÍNH SÁCH 

Điểm 

tối đa 

(15 đ) 

  CÁCH TÍNH ĐIỂM 

1 
Cơ quan có xây dựng Kế hoạch ứng 

dụng CNTT hàng năm không 
3 

Tính điểm trong phạm vi phòng, ban cơ quan: 

- Có kế hoạch ứng dụng CNTT của năm báo cáo và có cung cấp số văn bản, 

đường link đăng tải hoặc cung cấp KH cho Sở TTTT : ĐTĐ = 3 điểm 

- Có kế hoạch nhưng không cung cấp đường link đăng tải hoặc cung cấp cho 

Sở TTTT: ĐTĐ = 1 điểm 

- Không có kế hoạch: ĐTĐ = 0 điểm 

2 

Cơ quan có giải pháp đảm bảo an 

toàn, an ninh và bảo mật cho hệ thống 

thông tin điện tử nội bộ không? 

2 

Tính điểm trong phạm vi phòng, ban cơ quan: 

- Có giải pháp và cung cấp số văn bản, đường link đăng tải trên mạng hoặc 

cho Sở TTTT: ĐTĐ = 2 điểm 

- Có giải pháp nhưng không  cung cấp đường link đăng tải hoặc không cho Sở 

TTTT: ĐTĐ = 1 điểm 

- Không có giải pháp: ĐTĐ = 0 điểm 



3 
Cơ quan có Quy chế nội bộ về qui 

trình trao đổi không 
3 

Tính điểm trong phạm vi phòng, ban cơ quan: 

- Có quy chế và cung cấp số văn bản, đường link đăng tải trên mạng hoặc 

cung cấp cho Sở TTTT: ĐTĐ = 3 điểm 

- Có quy chế nhưng không cung cấp đường link đăng tải hoặc không cung cấp 

cho Sở TTTT : ĐTĐ = 1 điểm 

- Không có Quy chế: ĐTĐ = 0 điểm   

4 
Cơ quan có chính sách đào tạo, phát 

triển nguồn nhân lực CNTT  
2 

Tính điểm trong phạm vi phòng, ban cơ quan: 

- Có chính sách và cung cấp số văn bản, đường link đăng tải trên mạng hoặc 

cung cấp cho Sở TTTT: ĐTĐ = 2 điểm  

- Có chính sách nhưng không cung cấp đường link đăng tải hoặc không cung 

cấp cho Sở TTTT: ĐTĐ = 1 điểm 

- Không có chính sách: ĐTĐ = 0 điểm  

5 

Cơ quan có chính sách hỗ trợ cho cán 

bộ làm chuyên trách CNTT, cán bộ 

công tác tại bộ phận “một cửa liên 

thông hiện đại” ? 

2 

Tính điểm trong phạm vi phòng, ban cơ quan: 

- Có chính sách cho cán bộ làm chuyên trách CNTT và cán bộ công tác tại bộ 

phận “một cửa liên thông hiện đại”,  cung cấp số văn bản, đường link đăng tải 

trên mạng hoặc cho Sở TTTT: ĐTĐ = 2 điểm 

- Có chính sách cho cán bộ chuyên trách CNTT và có cung cấp số văn bản, 

đường link đăng tải trên mạng hoặc cho Sở TTTT: ĐTĐ = 1 điểm 

- Có chính sách cho cán bộ công tác tại bộ phận một cửa liên thông hiện đại  

và có cung cấp số văn bản, đường link đăng tải trên mạng hoặc cho Sở TTTT: 

ĐTĐ = 1 điểm 

- Có chính sách nhưng không cung cấp đường link đăng tải: 0.5 điểm 

- Không có chính sách: 0 điểm 

6 

Kinh phí của cơ quan đã sử dụng chi 

tiêu cho CNTT của năm 2014 (năm 

liền kề năm báo cáo)    

3 

Tính điểm trong phạm vi phòng, ban cơ quan: 

- Kinh phí chi tiêu cho CNTT của năm 2014 ≥ kinh phí được phê duyệt theo 

KH của UBND tỉnh: ĐTĐ = 3 điểm 

- Kinh phí chi tiêu cho CNTT của năm 2014  < kinh phí được phê duyệt theo 

KH của UBND tỉnh: ĐTĐ = 2 điểm 

- Không chi tiêu hoặc không cung cấp thông tin: ĐTĐ = 0 điểm 

 


