
VNPT NGHỆ AN 

Hướng dẫn sử dụng chức năng Chấm điểm – Đánh giá  

trên cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nghệ An  

I. Chức năng Chấm điểm – Đánh giá Cán bộ 

- Phạm vi sử dụng: Cán bộ có quyền tiếp nhận hồ sơ 

- Nghiệp vụ:  

Khi Công dân đến bộ phận 1 cửa nộp hồ sơ  

🡪 Cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ gửi kèm Phiếu chấm điểm cán bộ cùng với Phiếu tiếp nhận 

và hẹn trả KQ cho Công dân  - Mẫu Phiếu chấm điểm cán bộ đã có trong Thông tư 01 của VPCP. 

🡪 Công dân sẽ chấm điểm theo các tiêu chí tại phiếu này và Gửi lại cho cán bộ 1 cửa khi 

đến nhận kết quả. 

🡪 Cán bộ 1 cửa sẽ nhập thông tin phiếu chấm điểm này vào hệ thống để phục vụ cho việc 

đánh giá. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống, sau khi đăng nhập sẽ có giao diện như sau: 

 

Bước 2: Lăn chuột xuống dưới. 



Chọn menu [Chấm điểm – Đánh giá], chọn [Chấm điểm - đánh giá] 

Sau khi chọn giao diện sẽ như sau: 

 

Bước 3: Nhập các thông tin: 

- Số hồ sơ: Cán bộ nhập số Hồ sơ của Công dân vào phần này 

- Ngày tiếp nhận, Ngày trả kết quả: Có trong Phiếu tiếp nhận và hẹn trả KQ 

- Cán bộ: Cán bộ chọn tên của mình hoặc chọn tên cán bộ mà công dân chấm điểm – Mặc 

định hệ thống sẽ lấy tên của cán bộ đang đăng nhập. 

- Choosen file: Nếu Cán bộ có file Scan hoặc file Ảnh chụp phiếu chấm điểm của Công dân 

thì có thể đính kèm vào mục này 

 

Bước 4: Nhập số điểm mà công dân đánh giá theo các tiêu chí. 

Tại các Dòng ở cột [Kết quả chấm điểm], cán bộ nhập số điểm mà công dân đã chấm trên Phiếu.  

Có thể nhập [Ghi chú] nếu cần thiết. 



 

Bước 5: Sau khi nhập hết các thông tin, Chọn [Lưu] để lưu Phiếu chấm điểm vào hệ thống. 

 

  



II. Chức năng Chấm điểm – Đánh giá Cơ quan 

Bước 1: Chọn vào Tab [Phiếu chấm điểm Cơ quan] : 

 

Bước 2: Nhập các thông tin: 

Các thao tác nhập thông tin phiếu giống hệt ở phần I  

  



III. Chức năng Thống kê 2 loại phiếu chấm điểm 

Cán bộ tổng hợp có thể thống kê được các phiếu được chấm theo từng cán bộ, từng cơ quan.  

 

 

 


