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VÀ SỞ BAN NGÀNH TỈNH LÀO CAI (DDCI LÀO CAI 2019)

Phân tích chuyên sâu: Kết quả DDCI Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai

1. Giới thiệu chung về Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai

 Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lào Cai là cơ quan trực thuộc BHXH Việt Nam 
có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; tổ chức thu, 
chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); quản lý và sử dụng các quỹ: BHXH, 
BHTN, BHYT; thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BHTN, BHYT trên địa 
bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và quy định của BHXH Việt Nam. BHXH tỉnh 
Lào Cai chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và chịu sự 
quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn của UBND tỉnh Lào Cai.

  Về cơ cấu tổ chức: BHXH tỉnh gồm 18 đơn vị, cụ thể: Văn phòng BHXH tỉnh 
và 09 phòng nghiệp vụ, 08 BHXH các huyện, thị xã.

Năm 2019 là năm đầu tiên BHXH tỉnh thuộc đối tượng đánh giá DDCI của tỉnh 
Lào Cai. Phân tích kết quả báo cáo ban đầu, đưa ra nhiều gợi ý trọng tâm, cụ thể như 
sau:

2. Phân tích chi tiết DDCI 2019 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai
2.1 Xếp hạng chung
Trong báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ngành tỉnh Lào Cai 

năm 2019, BHXH tỉnh Lào Cai đạt điểm số trung bình 80,14 điểm/thang điểm 100, 
cách vị trí dẫn đầu 3,6 điểm, ở vị trí thứ 7 của bảng xếp hạng, thuộc nhóm “tốt”. 
Năm 2019, BHXH tỉnh được đánh giá thông qua các lĩnh vực: Tiếp tục cải cách thủ 
tục hành chính, triển khai sâu rộng hơn ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt 
động nghiệp vụ; Cung cấp tốt hơn các giải pháp liên quan đến hoạt động phục vụ 
người dân và doanh nghiệp; Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của 
cán bộ, trong đó tập trung vào công tác đào tạo.

Điểm số tổng hợp cụ thể như sau:
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Biểu đồ 1. DDCI sở, ban, ngành năm 2019 – tỉnh Lào Cai
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Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch

Sở Giáo dục và đào tạo

Cục Hải quan

Sở công thương

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Y tế

Sở thông tin và truyền thông

Sở tư pháp

Bảo hiểm Xã hội

Cục thuế

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng

Sở Tài nguyên và môi trường

 Sở Kế hoạch và đầu tư 

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

74 76 78 80 82 84 86

Nguồn: Báo cáo DDCI Lào Cai 2019

2.2 Phân tích chỉ số thành phần cốt lõi
Kết quả DDCI của BHXH tỉnh Lào Cai năm 2019 được tổng hợp từ 5 chỉ số 

thành phần (CSTP) cốt lõi và 2 CSTP mở rộng, cụ thể như sau:

Bảng 1. Kết quả 5 CSTP cốt lõi, DDCI của BHXH tỉnh Lào Cai năm 2019

Tiêu chí BHXH Trung 
bình tỉnh

Điểm thấp 
nhất

Điểm cao 
nhất

Hiệu quả thực hiện các văn bản Quy 
phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch 8.1 8.10 7.69 8.60

Chất lượng dịch vụ công 7.95 8.07 7.69 8.51
Minh bạch thông tin và đối xử công 
bằng 7.93 8.01 7.71 8.33

Tính năng động và trách nhiệm giải 
trình của cán bộ lãnh đạo 7.94 7.93 7.71 8.26

Chi phí không chính thức 8.15 7.88 7.56 8.20
Nguồn: Báo cáo DDCI Lào Cai 2019

Tốt

Khá
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Trong 5 CSTP cốt lõi nêu trên, chi phí không chính thức được các doanh nghiệp, 
hợp tác xã đánh giá tốt nhất với 8,15 điểm (thang điểm 10). Hiệu quả thực hiện các 
văn bản Quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, Tính năng động và trách nhiệm 
giải trình của cán bộ lãnh đạo, Minh bạch thông tin và đối xử công bằng, chi phí 
không chính thức, chất lượng dịch vụ công có điểm số khá đồng đều và thuộc nhóm 
“tốt” và "khá". 

2.2.1. Hiệu quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch
Hiệu quả thực hiện các văn bản Quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, 

BHXH tỉnh đạt 8,1 điểm, đạt điểm số trung bình, thuộc nhóm “tốt” trong bảng xếp 
hạng. Tuy nhiên, điểm số CSTP này của BHXH  cách vị trí đầu bảng 0,5 điểm và 
xếp thứ 8/15 sở ngành được đánh giá năm 2019. 

Đánh giá CSTP Hiệu quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy 
hoạch, kế hoạch gồm 6 chỉ tiêu. Trong đó, kết quả điểm sổ của BHXH tỉnh có 5 chỉ 
tiêu ở mức tốt và 01 chỉ tiêu vẫn ở mức khá. Các chỉ tiêu ở mức tốt cơ bản có điểm 
bằng và cao hơn điểm số trung bình tại tỉnh, tuy nhiên vẫn còn thấp hơn so với điểm 
số của một số sở, ngành. Trong đó, chỉ tiêu Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trong 
lĩnh vực thuộc chức năng quản lý là chỉ tiêu đáng quan tâm và chỉ đạo tích cực hơn 
nữa, do đạt mức điểm thấp nhất trong 6 chỉ tiêu được đánh giá (7,8 điểm), thấp hơn 
điểm số trung bình toàn tỉnh 0,32 điểm, và cách vị trí đứng đầu 1,2 điểm.

2.2.2. Chất lượng dịch vụ công
BHXH tỉnh đạt 7,95 điểm trong điểm số Chất lượng dịch vụ công, xếp vị trí 

thứ 11/15 sở ngành được đánh giá về CSTP này.
Chất lượng dịch vụ công được tổng hợp từ 6 chỉ tiêu thành phần là: Mức độ hài 

lòng đối với dịch vụ công trong trong lĩnh vực thuộc chức năng quản lý (7.84 điểm), 
Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến/ chính phủ điện tử trong lĩnh vực thuộc chức 
năng quản lý (7.76 điểm), Hiệu quả bộ phận một cửa trong lĩnh vực thuộc chức năng 
quản lý (8,08 điểm), Mức độ hài lòng đối với thái độ phục vụ và sự nhiệt tình của 
các cơ quan chính quyền tỉnh trong lĩnh vực quản lý này khi tiếp xúc với doanh 
nghiệp (7.88 điểm), Hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành liên quan (7.8 điểm) và 
Các yếu tố giới, dân tộc thiểu số được quan tâm, chú ý trong quá trình cung cấp dịch 
vụ công (8,35 điểm). 

Điểm số các chỉ tiêu kể trên đều đạt mức khá và tốt; tuy nhiên vẫn còn khoảng 
cách với điểm số trung bình trong bảng xếp hạng là 0,12 điểm. Việc duy trì và có 
các giải pháp, sáng kiến và thái độ đối với công việc là vấn đề rất quan trọng để cải 
thiện điểm số CSTP liên quan chất lượng dịch vụ công.

2.2.3. Minh bạch thông tin và đối xử công bằng
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BHXH tỉnh đạt 7.93 điểm CSTP Minh bạch thông tin và đối xử công bằng, xếp 
vị trí thứ 9/15 sở, ngành được đánh giá về CSTP này, thuộc nhóm khá.

Minh bạch thông tin và đối xử công bằng được tổng hợp từ 08 chỉ tiêu. Trong 
đó, BHXH tỉnh nổi trội với điểm số của chỉ tiêu về Công bằng, không phân biệt đối 
xử giữa các doanh nghiệp khi thực hiện TTHC và tiếp cận ưu đãi, chính sách trong 
lĩnh vực thuộc chức năng quản lý và Công bằng, không phân biệt đối xử về giới (2 
chỉ tiêu này đều đạt 8,2 điểm, đứng thứ 3/15 trong bảng xếp hạng); chỉ tiêu Công 
bằng, không phân biệt đối xử với một doanh nghiệp, hoặc một số nhóm doanh nghiệp 
trong tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực thuộc chức năng quản lý 
đạt 8.12 điểm. Các chỉ tiêu còn lại đều thuộc nhóm khá và giữ khoảng cách không 
xa về điểm số đứng thứ nhất, đều cao hơn mức trung bình toàn tỉnh. 

Đây là CSTP mà BHXH tỉnh cần tiếp tục phát huy hơn nữa để đạt mức điểm 
cao nhằm nâng cao sự đánh giá của doanh nghiệp về sự hài lòng của người dân trong 
lĩnh vực giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2.2.4. Tính năng động và trách nhiệm giải trình của cán bộ lãnh đạo
Tính năng động và trách nhiệm giải trình của cán bộ lãnh đạo cũng là một 

CSTP thuộc nhóm khá của BHXH tỉnh với 7,94 điểm, xếp 5/15 sở ngành trong bảng 
xếp hạng chung. Điểm số CSTP này cao hơn điểm số trung bình toàn tỉnh 0,01 điểm. 
4/15 chỉ tiêu tổng hợp của CSTP về tính năng động và trách nhiệm giải trình đạt mức 
điểm thuộc nhóm tốt, còn lại là mức khá, trong đó Tính năng động của lãnh đạo nữ 
trong lĩnh vực thuộc chức năng quản lý là CSTP có điểm số 8,24 vượt 0,22 điểm so 
với điểm trung bình toàn tỉnh.

2.2.5. Chi phí không chính thức
So với các CSTP khác, chi phí không chính thức là chỉ số có mức điểm cao thứ 

2 của BHXH tỉnh, với 8,15 điểm (thuộc nhóm tốt), ở vị trí thứ 2/15 trong bảng xếp 
hạng và cách 0,05 điểm so với mức điểm cao nhất của tỉnh.

Hai tiêu chí liên quan đến mức độ phổ biến và xu hướng chi phí không chính 
thức của BHXH tỉnh lần lượt là 8,59 và 7,72 điểm. Trên mặt bằng chung các sở 
ngành thì xu thế về mức độ chi phí không chính thức mà doanh nghiệp phải trả trong 
lĩnh vực thuộc chức năng quản lý trong năm vừa qua với số điểm còn hạn chế.

2.3. Chỉ số thành phần mở rộng
DDCI năm 2019 nghiên cứu và cung cấp điểm số của 02 CSTP mở rộng của 

BHXH tỉnh Lào Cai là Ứng dụng công nghệ thông tin, chính phủ điện tử trong quản 
lý, điều hành (7,8 điểm) và Phát triển bền vững và bao trùm trong quản lý, điều hành 
(8,22 điểm).
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2.3.1. Ứng dụng công nghệ thông tin, chính phủ điện tử trong quản lý, điều 
hành

Điểm số Ứng dụng công nghệ thông tin, chính phủ điện tử trong quản lý, điều 
hành của BHXH tỉnh Lào Cai đạt 7,8 điểm, xếp vị trí thứ 13/15 trong bảng xếp hạng 
và thuộc nhóm Khá. Điểm số này BHXH tỉnh cần lưu ý. Tuy nhiên, Bộ Thông tin 
và Truyền thông vừa công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công 
nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước năm 2019. Theo bảng xếp hạng, Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam lần thứ ba liên tiếp đứng đầu trong nhóm các cơ quan thuộc Chính 
phủ. 

Xem xét 03 chỉ tiêu tổng hợp của CSTP về công nghệ thông tin và chính phủ 
điện tử, cho thấy các chỉ tiêu đều đạt gần 8 điểm và trên 8 điểm (thuộc mức khá). 
Chỉ tiêu về Tính dễ dàng trong tiếp cận thông tin hướng dẫn về TTHC, dịch vụ công 
trong lĩnh vực thuộc chức năng quản lý (7,65 điểm) là chỉ tiêu còn phải cải thiện 
nhiều, góp phần nâng cao điểm số CSTP chung.

2.3.2. Quan tâm tới phát triển bền vững và bao trùm trong quản lý, điều hành
Điểm số CSTP Phát triển bền vững và bao trùm trong quản lý, điều hành của 

BHXH tỉnh Lào Cai đạt 8,22 điểm, xếp vị trí 3/15, thuộc nhóm tốt trong bảng xếp 
hạng. Mức điểm này đã cao hơn 0,14 điểm so với điểm trung bình chung các sở ban 
ngành và còn khoảng cách 0,16 điểm so với vị trí có điểm số cao nhất.

Qua góc độ đánh giá của các doanh nghiệp, các nội dung về phát triển bao trùm 
(giới, dân tộc thiểu số, xã hội, môi trường…) rất được quan tâm, chú ý triển khai 
thực hiện. Điểm số của các chỉ tiêu này đều lớn hơn mức trung bình và khoảng cách 
rất nhỏ với vị trí của đơn vị đứng đầu bảng xếp hạng.

Có chi tiết điểm số kèm theo Phụ lục
Trên đây là các phân tích cơ bản về chỉ số năng lực cạnh tranh BHXH tỉnh Lào 

Cai năm 2019 và là nội dung quan trọng cho việc lập kế hoạch cải thiện DDCI của 
đơn vị nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh toàn tỉnh năm 2020.

Nơi nhận:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo BHXH tỉnh;
- Văn phòng, Các phòng nghiệp vụ (t/h);
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

     Đường Minh Tấn
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Phụ lục

Phụ lục 1: Điểm số Chỉ số thành phần cốt lõi – DDCI BHXH tỉnh Lào Cai năm 2019

CHỈ SỐ THÀNH PHẦN/CHỈ TIÊU
Điểm số 

năm 
2019 

Điểm số 
trung 
bình

Điểm số 
thấp 
nhất

Điểm số 
cao 
nhất

Điểm số 
trung vị

Khoảng 
cách với 
điểm số 

trung bình

Khoảng 
cách với 

điểm số cao 
nhất

I. HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP 
LUẬT, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH

8.1 8.1 7.69 8.6 8.1 0 -0,50

1.1.  Hiệu quả của các nỗ lực thực hiện 
cải cách nhằm cắt giảm TTHC, giảm bớt 
thủ tục nhằm cắt giảm thời gian và chi 
phí cho doanh nghiệp trong lĩnh vực 
thuộc chức năng quản lý

8,39 8.49 7.77 8.97 8.49 -0,1 -0,58

1.2. Chất lượng tham mưu đối với 
những chính sách, chương trình, quy 
hoạch, quyết định hành chính do tỉnh 
ban hành và triển khai trong lĩnh vực 
thuộc chức năng quản lý

8 8 7.44 8.43 8 0 -0,43

1.3.  Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp 
trong lĩnh vực thuộc chức năng quản lý

      7,8 8.12 6.57 9 8.14 -0,32 -0,34

1.4. Hiệu quả, nỗ lực vận dụng tốt nhất 
các văn bản quy phạm pháp luật do trung 
ương ban hành nhằm tạo điều kiện cho 
doanh nghiệp

8.12 7.9 7.29 8.48 7.89 0,22 -0,36
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CHỈ SỐ THÀNH PHẦN/CHỈ TIÊU
Điểm số 

năm 
2019 

Điểm số 
trung 
bình

Điểm số 
thấp 
nhất

Điểm số 
cao 
nhất

Điểm số 
trung vị

Khoảng 
cách với 
điểm số 

trung bình

Khoảng 
cách với 

điểm số cao 
nhất

1.5. Các nội dung về phát triển bao trùm 
(giới, dân tộc thiểu số, xã hội…) đã được 
quan tâm, chú ý trong quá trình thực 
hiện các văn bản quy phạm pháp luật, 
quy hoạch, kế hoạch

8.12 8.03 7.43 8.48 8.02 0.09 -0.36

1.6.  Các nội dung về về môi trường, 
sinh thái và phát triển bền vững trong 
công tác điều hành đã được quan tâm, 
chú ý trong quá trình thực hiện các văn 
bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế 
hoạch

8.2 8.05 7.57 8.48 8.06 0,15 -0,28

II. CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG 7,95 8.07 7.69 8.51 8.08 -0,12 -0,56
2.1.  Mức độ hài lòng đối với dịch vụ 
công trong trong lĩnh vực thuộc chức 
năng quản lý

7,84 7.93 7.57 8.42 7.84 -0,01 -0,58

2.2.  Hiệu quả của dịch vụ công trực 
tuyến/ chính phủ điện tử trong lĩnh vực 
thuộc chức năng quản lý

7,76 8.06 7.6 8.33 8.06 -0,3 -0,57

2.3.  Hiệu quả bộ phận một cửa trong 
lĩnh vực thuộc chức năng quản lý 8.08 8.09 7.43 8.48 8.08 -0,01 -0,4

2.4.  Mức độ hài lòng đối với thái độ 
phục vụ và sự nhiệt tình của các cơ quan 
chính quyền tỉnh trong lĩnh vực quản lý 
này khi tiếp xúc với doanh nghiệp

7.88 8.07 7.57 8.61 8.06 0.18 -0.36
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CHỈ SỐ THÀNH PHẦN/CHỈ TIÊU
Điểm số 

năm 
2019 

Điểm số 
trung 
bình

Điểm số 
thấp 
nhất

Điểm số 
cao 
nhất

Điểm số 
trung vị

Khoảng 
cách với 
điểm số 

trung bình

Khoảng 
cách với 

điểm số cao 
nhất

2.5. Hiệu quả phối hợp giữa các sở 
ngành liên quan 7.8 8.08 7.57 8.67 8.06 -0.28 -0,87

2.6.      Các yếu tố giới, dân tộc thiểu số 
được quan tâm, chú ý trong quá trình 
cung cấp dịch vụ công

8.35 8.22 7.96 8.56 8.19 0,13 -0.21

III. MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ 
ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG 7.93 8.01 7.71 8.33 8.01 -0.08 -0.4

3.1.  Tính dễ dàng trong tiếp cận thông 
tin hướng dẫn về TTHC, dịch vụ công 
trong lĩnh vực thuộc chức năng quản lý

7.65 8.03 7.65 8.38 8.06 -0.38 -0.73

3.2.  Tính dễ hiểu của các văn bản, thông 
tin, tài liệu hướng dẫn về TTHC, dịch vụ 
công trong lĩnh vực thuộc chức năng 
quản lý

7.73 7.93 7.33 8.5 7.98 -0.2 -0.77

3.3. Tính chủ động và hiệu quả của cơ 
quan nhà nước trong việc phổ biến, cung 
cấp hướng dẫn về văn bản pháp luật 
trong lĩnh vực thuộc chức năng quản lý

7.8 7.91 7.56 8.42 7.92 -0.11 -0.62

3.4.  Chất lượng của thông tin hướng 
dẫn về TTHC, dịch vụ công trong lĩnh 
vực thuộc chức năng quản lý trên 
website của sở, ngành hoặc tỉnh

8 8.14 7.83 8.75 8.14 -0.14 -0.75

3.5.   Tính rõ ràng, hữu dụng trong việc 
giải đáp các thắc mắc cho doanh nghiệp 7.76 7.97 7.61 8.5 8 -0.21 -0.74
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CHỈ SỐ THÀNH PHẦN/CHỈ TIÊU
Điểm số 

năm 
2019 

Điểm số 
trung 
bình

Điểm số 
thấp 
nhất

Điểm số 
cao 
nhất

Điểm số 
trung vị

Khoảng 
cách với 
điểm số 

trung bình

Khoảng 
cách với 

điểm số cao 
nhất

của các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực 
quản lý

3.6.  Công bằng, không phân biệt đối xử 
với một doanh nghiệp, hoặc một số 
nhóm doanh nghiệp trong tiếp cận thông 
tin, cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực 
thuộc chức năng quản lý

8.12 7.91 7.38 8.18 7.94 0.21 -0.06

3.7.  Công bằng, không phân biệt đối xử 
giữa các doanh nghiệp khi thực hiện 
TTHC và tiếp cận ưu đãi, chính sách 
trong lĩnh vực thuộc chức quản lý

8.2 8.04 7.71 8.3 8.05 0.16 -0.1

3.8. Công bằng, không phân biệt đối xử 
về giới 8.2 8.12 7.71 8.38 8.18 0.08 -0.18

IV. TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ TRÁCH 
NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁN BỘ 
LÃNH ĐẠO

7.94 7.93 7.71 8.26 7.93 0.01 -0.32

4.1.  Lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực 
chức năng quản lý đã tích cực, chủ động 
thực hiện sáng kiến, chương trình nhằm 
cải thiện chất lượng quản lý, điều hành 
và chất lượng dịch vụ công trong lĩnh 
vực

7.69 7.65 7.14 8 7.67 0.04 -0.31
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CHỈ SỐ THÀNH PHẦN/CHỈ TIÊU
Điểm số 

năm 
2019 

Điểm số 
trung 
bình

Điểm số 
thấp 
nhất

Điểm số 
cao 
nhất

Điểm số 
trung vị

Khoảng 
cách với 
điểm số 

trung bình

Khoảng 
cách với 

điểm số cao 
nhất

4.2.  Lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực 
chức năng quản lý này đã tích cực và 
nghiêm túc trong việc hỗ trợ giải quyết 
những khó khăn, vướng mắc của doanh 
nghiệp khi gặp khó khăn trong lĩnh vực 
quản lý

7.73 7.93 7.65 8.36 7.95 -0.2 -0.63

4.3. Lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực 
thuộc chức năng quản lý này tích cực 
tham gia các hoạt động đối thoại với 
doanh nghiệp liên quan tới lĩnh vực này

7.76 7.91 7.31 8.24 7.89 -0.15 -0.48

4.4.   Lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực 
thuộc chức năng quản lý này có tinh thần 
nghiêm túc trong thực hiện có hiệu quả 
các cam kết với doanh nghiệp trong quá 
trình đối thoại liên quan tới lĩnh vực này

7.88 8 7.49 8.3 8 -0.12 -0.42

4.5. Lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực 
chức năng quản lý thể hiện tinh thần 
trách nhiệm, bao gồm trách nhiệm của 
người đứng đầu, trong việc thực thi các 
quy định, chính sách trong lĩnh vực này

8.08 7.96 7.53 8.42 7.94 0.12 -0.34

4.6. Lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực 
thuộc chức năng quản lý này tích cực, 
quan tâm chú ý tới dân tộc thiểu số, bình 
đẳng giới trong quá trình thực thi chính 
sách, chương trình, quy hoạch trong lĩnh 
vực này

8.24 8.03 7.65 8.38 8.06 0.21 -0.14
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CHỈ SỐ THÀNH PHẦN/CHỈ TIÊU
Điểm số 

năm 
2019 

Điểm số 
trung 
bình

Điểm số 
thấp 
nhất

Điểm số 
cao 
nhất

Điểm số 
trung vị

Khoảng 
cách với 
điểm số 

trung bình

Khoảng 
cách với 

điểm số cao 
nhất

4.7. Tính năng động của lãnh đạo nữ 
trong lĩnh vực thuộc chức năng quản lý 8.24 8.02 7.71 8.43 8 0.22 -0.19

V. CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC 8.15 7.88 7.56 8.2 7.88 0.27 -0.05
5.1.  Mức độ phổ biến của chi phí không 
chính thức mà doanh nghiệp tại tỉnh phải 
trả trong lĩnh vực thuộc chức năng quản 
lý

8.59 8.03 7.53 8.97 8.06 0.56 -0.38

5.2.   Xu thế về mức độ chi phí không 
chính thức mà doanh nghiệp phải trả 
trong lĩnh vực thuộc chức năng quản lý 
trong năm vừa qua

7.72 7.73 7.29 8.04 7.72 -0.01 -0.32

Tổng (thang điểm 10)                
8.02          8.00 7.78 8.37 8 0.02 -0.35

Tổng (thang điểm 100)              
80.14        79.98        

76.72 
       

83.80 
       

80.00 
                   

0.16                   

Phụ lục 2: Điểm số Chỉ số thành phần mở rộng – DDCI BHXH tỉnh Lào Cai năm 2019

CSTP/CHỈ TIÊU MỞ RỘNG Điểm số 
năm 2019

Điểm số 
trung 
bình

Điểm 
số thấp 

nhất

Điểm số 
cao 

nhất

Điểm số 
trung vị

Khoảng 
cách với 
điểm số 

trung bình

Khoảng cách 
với điểm số 

cao nhất

I. Ứng dụng công nghệ thông tin (chính 
phủ điện tử - e-gov) 7.8 8.08 7.79 8.42 8.11 -0.28 -0.62
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CSTP/CHỈ TIÊU MỞ RỘNG Điểm số 
năm 2019

Điểm số 
trung 
bình

Điểm 
số thấp 

nhất

Điểm số 
cao 

nhất

Điểm số 
trung vị

Khoảng 
cách với 
điểm số 

trung bình

Khoảng cách 
với điểm số 

cao nhất

1.1.  Tính dễ dàng trong tiếp cận thông 
tin hướng dẫn về TTHC, dịch vụ công 
trong lĩnh vực thuộc chức năng quản lý

7.65 8.03 7.65 8.38 8.06 -0.38 -0.73

1.2.  Chất lượng của thông tin hướng 
dẫn về TTHC, dịch vụ công trong lĩnh 
vực thuộc chức năng quản lý trên 
website của sở, ngành hoặc tỉnh

8 8.14 7.83 8.75 8.14 -0.14 -0.75

1.3.  Hiệu quả của dịch vụ công trực 
tuyến/ chính phủ điện tử trong lĩnh vực 
thuộc chức năng quản lý

7.76 8.06 7.6 8.33 8.06 -0.3 -0.57

II. Phát triển bền vững và bao trùm 8.22 8.08 7.81 8.38 8.11 0.14 -0.16

2.1. Các yếu tố giới, dân tộc thiểu số 
được quan tâm, chú ý trong quá trình 
cung cấp dịch vụ công

8.35 8.22 7.96 8.56 8.19 0.13 0.21

2.2. Công bằng, không phân biệt đối xử 
về giới 8.2 8.12 7.71 8.38 8.18 0.08 -0.18

2.3. Lãnh đạo sở, ngành trong lĩnh vực 
thuộc chức năng quản lý này tích cực, 
quan tâm chú ý tới dân tộc thiểu số, bình 
đẳng giới trong quá trình thực thi chính 
sách, chương trình, quy hoạch trong lĩnh 
vực này

8.24 8.03 7.65 8.38 8.06 0.21 -0.14

2.4. Tính năng động của lãnh đạo nữ 
trong lĩnh vực thuộc chức năng quản lý 8.24 8.02 7.71 8.43 8 0.22 -0.19
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CSTP/CHỈ TIÊU MỞ RỘNG Điểm số 
năm 2019

Điểm số 
trung 
bình

Điểm 
số thấp 

nhất

Điểm số 
cao 

nhất

Điểm số 
trung vị

Khoảng 
cách với 
điểm số 

trung bình

Khoảng cách 
với điểm số 

cao nhất

2.5. Các nội dung về phát triển bao trùm 
(giới, dân tộc thiểu số, xã hội…) đã được 
quan tâm, chú ý trong quá trình thực 
hiện các văn bản quy phạm pháp luật, 
quy hoạch, kế hoạch

8.12 8.03 7.43 8.48 8.02 0.09 -0.36

2.6.  Các nội dung về về môi trường, 
sinh thái và phát triển bền vững trong 
công tác điều hành đã được quan tâm, 
chú ý trong quá trình thực hiện các văn 
bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế 
hoạch

8.2 8.05 7.57 8.48 8.06 0.15 -0.28

Nguồn: Báo cáo DDCI Lào Cai 2019
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