
Phụ lục  

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ DỮ LIỆU 

(Ban hành kèm theo Công văn Số:        /VPCP-KSTT ngày   tháng 01 năm 2022 

của Văn phòng Chính phủ) 

 

1. Nguồn dữ liệu phân tích 

- Dữ liệu đồng bộ hồ sơ, thống kê tình hình xử lý hồ sơ từ Cổng Dịch vụ 

công, Hệ thống một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

- Dữ liệu của Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. 

- Dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến, thanh toán trực tuyến, đánh giá sự hài lòng, phản ánh, kiến nghị,… trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

- Dữ liệu báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin báo 

cáo quốc gia. 

2. Xử lý số liệu 

 a) Tiến độ giải quyết thủ tục hành chính 

Tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn trong kỳ và theo TTHC (bao gồm hồ sơ đã xử 

lý và đang xử lý) = Tổng số hồ sơ đã xử lý và đang xử lý đúng hạn và trong hạn 

trong kỳ/Tổng số hồ sơ tiếp nhận và xử lý trong kỳ * 100%. 

Trong đó: 

- Hồ sơ đã xử lý và đang xử lý đúng hạn trong kỳ: Thời gian kết thúc xử 

lý- Thời gian bắt đầu xử lý <= Thời hạn tối đa giải quyết TTHC. 

Thời gian kết thúc xử lý: Thời gian hoàn thành xử lý (process_date) được 

tính dựa trên thời điểm tương ứng với trạng thái: Đã xử lý xong, Dừng xử lý, Đã 

trả kết quả, Công dân yêu cầu rút hồ sơ, Từ chối (trạng thái của tiến trình xử lý). 

Nếu tiến trình vừa có trạng thái “Đã xử lý xong”, “Đã trả kết quả” thì lấy thời 

điểm theo trạng thái “Đã xử lý xong”. Trường hợp chưa có trạng thái hoàn thành 

xử lý thì lấy ngày cuối kỳ báo cáo. 

Thời gian bắt đầu xử lý: Ngày tiếp nhận hồ sơ. Nếu không có ngày tiếp 

nhận thì lấy thời điểm (process_date) đầu tiên trong tiến trình xử lý, nếu không 

có tiến trình xử lý, không có ngày tiếp nhận thì tính là hồ sơ quá hạn. 

Thời hạn giải quyết tối đa của TTHC lấy theo thời hạn giải quyết của TTHC 

đã được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, trong đó: 

+ Nếu thời gian xử lý tối đa tính theo giờ: tính tổng thời gian xử lý thực tế 

theo giờ để so sánh; 
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+ Nếu thời gian xử lý tối đa theo ngày làm việc: tính tổng thời gian xử lý 

thực tế theo ngày và trừ T7, CN, ngày lễ để so sánh; 

+ Nếu thời gian xử lý tối đa theo ngày, tháng, năm: tính tổng thời gian xử 

lý thực tế theo ngày thông thường để so sánh. 

-  Căn cứ vào tỷ lệ phần trăm hồ sơ xử lý đúng hạn trong kỳ, TTHC, địa 

bàn hành chính theo địa phương được hiển thị 1 màu sắc theo quy ước: 

+ Màu xanh: Tỷ lệ >=90%; 

+ Màu vàng: Từ 80 đến dưới 90%; 

+ Màu cam: Từ  70 đến dưới 80%; 

+ Màu đỏ: Dưới 70%; 

+ Màu trắng: 0% (Không có hồ sơ đồng bộ trên Cổng Dịch vụ công quốc 

gia). 

b) Chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

- Tỷ lệ TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

+ Tỷ lệ TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 = Tổng số TTHC 

đã khai báo, tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về TTHC/Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết* 100%. 

+ Tỷ lệ TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 = Tổng số TTHC 

đã khai báo, tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về TTHC / Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết* 100%. 

Trường hợp 01 TTHC khai báo, tích hợp cung cấp cả mức độ 3, 4 thì tính 

cho mức độ cao nhất 

+ Tỷ lệ TTHC chưa cung cấp dịch vụ công trực tuyến = (Tổng số TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết – TTHC mức độ 4 – TTHC mức độ 3)/Tổng số 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết* 100%. 

+ Màu sắc: Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 

nếu đạt tỷ lệ >50% màu xanh; 40-50% màu vàng; 30-40% màu cam; dưới 30% 

màu đỏ; không có DVCTT tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia: 

màu trắng. 

- Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ: Dựa trên dữ liệu đồng 

bộ hồ sơ để tính tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến nộp 

từ Cổng Dịch vụ công quốc gia và nộp từ Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh. 

 

 



3 

 

- Tỷ lệ hồ sơ TTHC theo hình thức nộp hồ sơ 

+ Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến: Tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến có ngày 

tiếp nhận trong kỳ (1)/ Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ* 100%. 

(1) Dữ liệu: NgayTiepNhan trong kỳ, KenhThucHien = 2 (Trực tuyến) 

+ Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tiếp: Tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp có ngày tiếp 

nhận  trong kỳ (2) và hồ sơ tiếp nhận trong kỳ mà không có dữ liệu kênh thực 

hiện/ Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ* 100%. 

(2) Dữ liệu: NgayTiepNhan trong kỳ, KenhThucHien = 1 (Trực tiếp) hoặc 

để trống. 

+ Tỷ lệ hồ sơ nộp qua đường bưu điện: Tổng số hồ sơ tiếp nhận qua bưu 

chính công ích có ngày tiếp nhận trong kỳ (3)/ Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ* 

100%. 

(3) Dữ liệu: NgayTiepNhan trong kỳ, KenhThucHien = 3 (Bưu chính công 

ích) 

- Kết quả xử lý hồ sơ nộp trực tuyến đối với hồ sơ đang xử lý  

+ Hồ sơ xử lý trong hạn: Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đang xử lý trong hạn 

trong kỳ/ Tổng số hồ sơ nộp trực tuyến đang xử lý trong kỳ* 100%. 

+ Hồ sơ xử lý quá hạn: Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đang xử lý quá hạn trong 

kỳ/ Tổng số hồ sơ nộp trực tuyến đang xử lý trong kỳ* 100%. 

Điều kiện tính quá hạn, trong hạn tương tự nhóm chỉ tiêu tiến độ giải quyết 

TTHC. 

c) Thanh toán trực tuyến 

- Tỷ lệ thủ tục hành chính có giao dịch thanh toán trực tuyến = Tổng số 

TTHC có giao dịch thanh toán thành công trên Hệ thống thanh toán trực 

tuyến/Tổng số TTHC có hồ sơ đồng bộ có phí, lệ phí (phí, lệ phí khác 0 hoặc 

không để trống) * 100%. 

- Tỷ lệ TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được tích hợp để người dân 

có thể thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia= Tổng số TTHC 

có hồ sơ có đồng bộ dữ liệu phí, lệ phí trên Cổng (Phí, lệ phí khác 0, không để 

trống)/ Tổng số TTHC có thông tin phí lệ phí trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ 

tục hành chính (Phí, lệ phí khác 0, hoặc không để trống) * 100%. 

- Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công quốc gia= 

Tổng số hồ sơ thanh toán phí, lệ phí trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc 

gia/Tổng số hồ sơ đồng bộ của các TTHC có nghĩa vụ tài chính đã tích hợp, cho 

phép thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia * 100%. 
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Màu sắc theo địa bàn hành chính của địa phương theo tỷ lệ có hồ sơ thanh 

toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hiển thị như sau: Màu xanh: 

>25%; màu vàng 15-25%; màu cam 5-15%; màu đỏ dưới 5%; màu trắng: Chưa 

thực hiện thanh toán trực tuyến. 

d) Tỷ lệ phản ánh, kiến nghị 

- Tỷ lệ phản ánh, kiến nghị theo phân loại: Dựa trên dữ liệu phản ánh, kiến 

nghị của cá nhân, tổ chức trên Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của 

Cổng Dịch vụ công quốc gia, gồm: (1) Kiến nghị về những vướng mắc, bất cập 

về quy định hành chính; (2) Phản ánh về hành vi của cán bộ, công chức, viên chức 

trong thực hiện. 

- Tỷ lệ phản ánh, kiến nghị được phân theo địa bàn hành chính, ngành, lĩnh 

vực. 

đ) Tỷ lệ hồ sơ đồng bộ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia 

- Tỷ lệ hồ sơ đã đồng bộ = Số lượng hồ sơ đã đồng bộ có “Ngày tiếp nhận” 

trong kỳ báo cáo/ Tổng số hồ sơ được tính toán trong kỳ* 100%. 

Trong đó: 

Tổng số hồ sơ được tính toán trong kỳ: So sánh giữa Tổng số hồ sơ tiếp 

nhận trong kỳ với Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ ở Hệ thống báo cáo quốc gia 

và trong báo cáo thống kê tình hình xử lý hồ sơ được đồng bộlên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia. Trong trường hợp tổng số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ ở Hệ thống báo 

cáo quốc gia lớn hơn tổng số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia thì lấy tổng số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ ở Hệ thống báo cáo quốc gia.  

Một số trường hợp dữ liệu đồng bộ không đúng: 

+ Nếu mẫu số bằng 0 thì hiển thị dòng thông báo đỏ "Không có dữ liệu báo 

cáo tổng hợp.". 

+ Nếu tử số bằng 0 thì hiển thị dòng thông báo đỏ "Không có dữ liệu đồng 

bộ hồ sơ.". 

+ Nếu tử số và mẫu số số lớn hơn 0 nhưng tử số lớn hơn mẫu số: Cảnh báo 

dữ liệu báo cáo không chính xác./. 

- Tỷ lệ chưa đồng bộ hồ sơ: 100%- Tỷ lệ hồ sơ đã đồng bộ. 
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