
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH 

Bảng 1. Kết quả khảo sát MOBI 2019 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

TỔNG HỢP XẾP HẠNG 

XẾP HẠNG 

20 
4/6 tài liệu bắt buộc được công bố 

ĐIỂM XẾP HẠNG 

13.41 ĐIỂM 
0/6 tài liệu được công bố đúng hạn 

MỨC ĐỘ CÔNG KHAI 

ÍT 

0 tài liệu công bố chậm, 4 tài liệu công bố quá 

muộn hoặc không rõ ngày công khai 

 

Kết quả khảo sát MOBI 2019 cho thấy, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

công khai ÍT thông tin về ngân sách. Tổng điểm MOBI 2019 của Học viện Chính trị Quốc 

gia Hồ Chí Minh đạt 550/4100 điểm, tương đương với 13.41 điểm quy đổi, xếp hạng thứ 

20 trong 44 Bộ, cơ quan Trung ương. 

Bảng 2. Kết quả MOBI 2019 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 

phân theo các nhóm câu hỏi và tài liệu 

Mục 
Điểm 

MOBI 

Điểm MOBI 

quy đổi 

Điểm MOBI 2019 550 13.41 

Theo loại tài liệu 

1. Dự toán thu chi ngân sách đơn vị năm 2020 150 3.66 

2. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách đơn vị quý 1 năm 

2019 
0 0.00 

3. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách đơn vị 6 tháng đầu 

năm 2019 
50 1.22 



4. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách đơn vị 9 tháng đầu 

năm 2019 
0 0.00 

5. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 50 1.22 

6. Quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018 100 2.44 

Theo tiêu chí đánh giá 

1. Tính sẵn có 300 7.32 

2. Tính kịp thời 0 0.00 

3. Tính thuận tiện 200 4.88 

4. Tính đầy đủ 50 1.22 

 

Trong quá trình chấm điểm, nhóm nghiên cứu có nhận xét như sau: 

Tính sẵn có của các tài liệu ngân sách 

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh công khai 4/6 tài liệu bắt buộc công khai 

gồm: Dự toán thu chi ngân sách năm 2020, Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách đơn vị 

6 tháng đầu năm 2019, Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 và Quyết 

toán thu chi ngân sách năm 2018. Tuy nhiên các tài liệu được công khai chỉ được chấm 

điểm về tính sẵn có, không được chấm điểm về tính đầy đủ do không tiếp cận được nội 

dung báo cáo chi tiết và phụ lục số liệu.  

Các tài liệu không được công khai trên website của đơn vị gồm: Báo cáo tình hình 

thực hiện ngân sách đơn vị quý 1 năm 2019 và Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách đơn 

vị 9 tháng đầu năm 2019. 

Tính kịp thời của các tài liệu ngân sách 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh không được tính điểm về tính kịp thời của 

các tài liệu ngân sách do các tài liệu đều được công khai quá muộn, trong khoảng từ 13-

17/2/2020.  



Tính thuận tiện của các tài liệu ngân sách 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có thư mục Công khai ngân sách trên cổng 

thông tin điện tử của đơn vị. Chỉ cần thao tác gõ “công khai ngân sách của Học viện Chính 

trị quốc gia Hồ Chí Minh” trên công cụ Google Search là có thể dễ dàng tìm được link dẫn 

trực tiếp đến cổng thông tin điện tử chứa thư mục. 

Tính đầy đủ của các tài liệu được công khai 

Các tài liệu được công khai trên website của đơn vị đều chứa nội dung là các quyết 

định công bố công khai báo cáo và link phụ lục đi kèm. Để có thể xem được báo cáo chi 

tiết và phụ lục có số liệu, người xem phải truy cập vào link dẫn đến mục “trang nội bộ” của 

đơn vị trong khi mục này yêu cầu tên người dùng và mật khẩu. Như vậy, nhóm nghiên cứu 

không chấm điểm về tính đầy đủ cho các tài liệu này, trừ Dự toán thu chi của đơn vị năm 

2020 được tính điểm đầy đủ cho cho quyết định công khai dự toán (câu I.5 chọn b, tương 

đương 50 điểm). 

 


