
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

Bảng 1. Kết quả khảo sát MOBI 2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội 

TỔNG HỢP XẾP HẠNG 

XẾP HẠNG 

32 
0/6 tài liệu bắt buộc được công bố 

ĐIỂM XẾP HẠNG 

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

MỨC ĐỘ CÔNG KHAI 

ÍT 

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

hoặc không rõ ngày công khai 

 

Kết quả khảo sát MOBI 2019 cho thấy, Đại học Quốc gia Hà Nội công khai ÍT thông 

tin về ngân sách. Tổng điểm MOBI 2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt 0/4100 điểm, 

tương đương với 0 điểm quy đổi, xếp hạng thứ 32 trong 44 Bộ, cơ quan Trung ương. 

Bảng 2. Kết quả MOBI 2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội, 

phân theo các nhóm câu hỏi và tài liệu 

Mục 
Điểm 

MOBI 

Điểm MOBI 

quy đổi 

Điểm MOBI 2019 0 0 

Theo loại tài liệu 

1. Dự toán thu chi ngân sách đơn vị năm 2020 0 0 

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

2019 
0 0 

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

năm 2019 
0 0 

4. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách đơn vị 9 tháng đầu 
năm 2019 

0 0 



5. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 0 0 

6. Quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018 0 0 

Theo tiêu chí đánh giá 

1. Tính sẵn có 0 0 

2. Tính kịp thời 0 0 

3. Tính thuận tiện 0 0 

4. Tính đầy đủ 0 0 

 

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

Tính sẵn có của các tài liệu ngân sách 

Không có tài liệu hay số liệu ngân sách nào được công bố. Vì vậy, Đại học Quốc gia 

Hà Nội không được chấm điểm về tính sẵn có. 

Tính kịp thời của các tài liệu ngân sách 

Không có tài liệu hay số liệu ngân sách nào được công bố. Vì vậy, Đại học Quốc gia 

Hà Nội không được chấm điểm về tính kịp thời. 

Tính thuận tiện của các tài liệu ngân sách 

Cổng thông tin điện tử của Đại học Quốc gia Hà Nội không có thư mục riêng về công 

khai ngân sách. 

Tính đầy đủ của các tài liệu được công khai 

Không có tài liệu hay số liệu ngân sách nào được công bố. Vì vậy, Đại học Quốc 

gia Hà Nội không được chấm điểm về tính đầy đủ. 


