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KẾ HOẠCH 

Cải thiện và nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và 

 Hành chính công (PAPI) năm 2021 

 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (văn bản số 

1205/UBND-NC ngày 24/5/2021) về việc cải thiện và nâng cao chỉ số PAPI năm 

2021; nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, cải thiện và nâng cao 

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công của tỉnh Cao Bằng, Ủy ban nhân 

dân (UBND) huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thiết thực để nâng cao hiệu 

quả công tác điều hành, quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công của cơ quan 

hành chính trên địa bàn huyện; góp phần xây dựng hình ảnh cơ quan hành chính 

nhà nước trên địa bàn huyện thân thiện, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân 

ngày càng tốt hơn. 

- Phát huy sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân và quá trình xây dựng, 

thực thi và giám sát việc thực thi chính sách pháp luật; nâng cao trách nhiệm của 

người đứng đầu cơ quan Nhà nước, của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và 

nhân dân trong nỗ lực cải thiện Chỉ số PAPI của tỉnh. 

- Tiếp tục duy trì và phát huy những nội dung, nội dung thành phần đã đạt 

điểm tốt; cải thiện những nội dung, nội dung thành phần còn hạn chế, chưa đạt 

yêu cầu theo đánh giá tại Bộ Chỉ số PAPI cấp tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Các cơ quan đơn vị tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn phụ 

trách, giải quyết các vướng mắc, bức xúc của nhân dân, của tổ chức và cá nhân. 

Xác định cải thiện và nâng cao chỉ số PAPI là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. 

- Quá trình triển khai thực hiện cần kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn của phòng, ban, ngành và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội của huyện, xã, thị trấn. 
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II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Nội dung “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở” 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, công 

chức và nhân dân hiểu đầy đủ và thực hiện tốt Pháp lệnh số 34/2007/PL-

UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân 

chủ ở xã, phường, thị trấn. Tuyên truyền, triển khai các hình thức thích hợp 

(công khai số điện thoại, thường xuyên tổ chức các cuộc gặp, đối thoại với nhân 

dân...), tạo điều kiện cho nhân dân được biết, được bàn, được tham gia thực hiện 

hoặc kiểm tra, giám sát việc thực hiện, để nhân dân nói lên nguyện vọng, phản 

ánh kiến nghị, tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ trương chính sách của 

Đảng và pháp luật của nhà nước, các cơ chế, chính sách của Trung ương cũng 

như của địa phương. 

- Tuyên truyền, phổ biến kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và 

bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 sâu rộng trong 

toàn dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu 

cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; vị trí, vai trò của Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước; vị trí, vai trò của người đại biểu nhân 

dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy 

nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.  

- Tạo cơ hội cho người dân tham gia thảo luận, theo dõi, giám sát việc xây 

mới hoặc tu sửa các công trình công cộng trên địa bàn huyện.  

2. Nội dung “Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa 

phương” 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện Luật Tiếp cận 

thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện điều tra, rà soát, bình xét 

và công nhận hộ nghèo hàng năm đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, thời gian, 

cách thức thực hiện và đối tượng.  

- Thực hiện công khai, minh bạch danh sách hộ nghèo tại trụ sở UBND cấp 

xã, nhà văn hóa xóm, tổ dân phố,... đảm bảo quy định về thời gian công khai, 

nội dung công khai, địa điểm công khai. Xử lý nghiêm những trường hợp thực 

hiện không đúng các quy định về chính sách cho hộ nghèo. Công khai kịp thời 

những thông tin về chính sách xã hội cho người nghèo để nhân dân biết, nhân 

dân bàn, giám sát thực hiện. 

- Thực hiện đúng, đủ quy định về công khai, minh bạch thu chi ngân sách cấp 

xã. Bảo đảm việc niêm yết công khai danh mục thu, chi cụ thể, chi tiết, hình thức 

công khai phải phù hợp, thuận tiện để người dân có thể tiếp cận và giám sát. 
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3. Nội dung “Trách nhiệm giải trình với người dân” 

- Thực hiện hiệu quả Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 và 

Luật Tiếp công dân năm 2013; tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp 

trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. 

- UBND cấp xã xây dựng và niêm yết lịch tiếp công dân cụ thể theo ngày, 

tên, số điện thoại người tiếp công dân; rà soát hệ thống sổ sách ghi chép, sổ theo 

dõi công tác tiếp công dân đảm bảo đúng mẫu, ghi đủ thông tin; phân loại, xử lý 

đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh,... đúng nội dung. UBND cấp 

huyện chủ động trong xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra; các 

cuộc thanh tra, kiểm tra đều phải có kết luận, thông báo hoặc biên bản...; chỉ đạo 

kịp thời việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, 

kiểm tra; tập trung giải quyết có hiệu quả những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của 

công dân. 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ trưởng 

xóm, tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ UBND cấp xã, đại diện các tổ chức đoàn thể, 

đại biểu HĐND cấp xã; đẩy mạnh hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban 

Giám sát đầu tư cộng đồng của các địa phương trên địa bàn huyện. 

4. Nội dung “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” 

- Tiếp tục thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, kiểm tra 

công vụ, việc giải quyết thủ tục hành chính để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng và 

xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, 

đơn vị do mình phụ trách. 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ, 

công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng phục vụ; thực hiện tốt cơ chế 

một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ 

chức, cá nhân; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức. Đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác phòng chống tham 

nhũng, chống phiền hà sách nhiễu trong lĩnh vực: Y tế, Giáo dục, cấp phép xây 

dựng, các nội dung liên quan đất đai, tài nguyên môi trường,... 

- Thực hiện công khai, minh bạch trong tuyển dụng và các công tác khác về 

quản lý công chức, viên chức. 

5. Nội dung “Thủ tục hành chính công” 

- Thường xuyên công khai kịp thời các thủ tục hành chính mới ban hành 

hoặc thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, đặc biệt là các thủ tục hành 

chính trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. 
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- Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong 

giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước 

thuộc huyện,... Đặc biệt chú trọng các thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực, 

xác nhận của chính quyền cấp xã; cấp giấy phép xây dựng; cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất; tăng cường tuyên truyền và hỗ trợ người dân tiếp cận, sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành 

chính qua dịch vụ bưu chính công ích để tạo điều kiện thuận lợi và cắt giảm chi 

phí đi lại cho tổ chức, cá nhân. 

6. Nội dung “Cung ứng dịch vụ công” 

- Tăng cường tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế để góp phần tăng tỷ lệ 

người dân tham gia bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng các trạm y tế tuyến xã, 

cơ sở y tế tuyến huyện để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, khám chữa 

bệnh cho người dân; bảo đảm cho mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe 

ban đầu với chi phí phù hợp, hiệu quả cao, góp phần thực hiện công bằng xã hội, 

tạo niềm tin cho nhân dân.  

- Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp, trang thiết bị 

dạy học cho các trường; từng bước đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia ở các 

cấp học; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cả về năng lực, kỹ năng giảng 

dạy và phẩm chất đạo đức. 

- Nâng cấp lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh 

tế - xã hội và điện phục vụ sinh hoạt của người dân trên địa bàn huyện; nâng 

cấp, sửa chữa các tuyến đường ở nông thôn để phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất 

kinh doanh của nhân dân; tiếp tục thực hiện việc cung cấp nước sạch cho người 

dân theo Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường 

nông thôn. Thực hiện tốt dịch vụ thu gom, xử lý rác thải, nước thải. 

- Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường các biện 

phá đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn dân cư, ngăn chặn hiệu quả các loại tội 

phạm xã hội trên địa bàn huyện. 

7. Nội dung “Quản trị môi trường” 

- Tăng cường năng lực quản lý nhà nước trong quản lý, sử dụng đất đai, 

tài nguyên khoáng sản và môi trường; khắc phục các tồn tại, hạn chế của công 

tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi 

trường cho người dân; tuyên truyền về thực trạng, nguy cơ, tác động từ ô nhiễm môi 

trường tới cuộc sống con người (nhất là nguồn nước và không khí); trách nhiệm của 

người dân trong việc bảo vệ môi trường, việc phân loại chất thải... 
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- Tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống cung cấp nước sạch; cung cấp nước 

đạt chất lượng, đủ lưu lượng phục vụ nhân dân nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng 

đặc biệt khó khăn. 

- Chú trọng xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, cam kết về bảo vệ 

môi trường và các mô hình tự quản về môi trưởng của cộng đồng dân cư, nhất là 

ở khu vực nông thôn. 

8. Nội dung “Quản trị điện tử” 

- Tăng cường phổ biến đến người dân được biết và sử dụng Trang thông tin 

điện tử của huyện; nâng cao chất lượng, đổi mới giao diện theo hướng thân 

thiện, dễ tiếp cận; nâng cao chất lượng cung cấp thông tin để tăng số lượng và tỷ 

lệ người dân khai thác thông tin hành chính sử dụng Trang thông tin điện tử của 

huyện.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa ra giải pháp hỗ trợ để người dân 

biết, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích khi giải quyết 

thủ tục hành chính. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện  

- Chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền, gắn với việc 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành, đơn vị năm 2021; Hướng dẫn 

nghiệp vụ chuyên môn đối với UBND cấp xã. 

- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các nội dung nhiệm 

vụ của Kế hoạch này, gắn với Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm hoặc kiểm 

tra chuyên đề của đơn vị. 

- Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung do đơn vị phụ trách; chịu trách 

nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện trên phạm vi toàn huyện đối với các nhiệm vụ 

được phân công chủ trì báo cáo UBND huyện theo quy định. 

2. Ngoài những nhiệm vụ trên các cơ quan, đơn vị sau căn cứ lĩnh vực 

phụ trách, thực hiện cụ thể một số nhiệm vụ sau: 

2.1. Phòng Nội vụ 

- Là cơ quan thường trực, giúp UBND huyện theo dõi, đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện các chỉ số nội 

dung của Chỉ số PAPI theo chức năng, nhiệm vụ được phân công hoặc địa bàn 

quản lý.  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công khai, 

minh bạch trong tuyển dụng và các công tác khác về quản lý công chức, viên 

chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyển dụng. 

2.2. Văn phòng HĐND và UBND huyện 
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- Chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành 

chính; đôn đốc các xã thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục 

hành chính tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. 

- Đẩy mạnh việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính mức độ 3, 4, 

các dịch vụ bưu chính công ích; đặc biệt là một số thủ tục hành chính liên quan 

trực tiếp đến người dân như: cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất… 

- Tăng cường việc sử dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục 

hành chính, sử dụng hiệu quả phần mềm một cửa liên thông hiện đại VNPT - 

iGtate, từng bước nâng cao hiệu quả việc giải quyết các thủ tục hành chính 

nhanh chóng, thuận tiện cho người dân, tổ chức. 

- Tiếp tục duy trì vận hành tốt Trang Thông tin điện tử huyện, đồng thời 

chú trọng nội dung theo hướng thân thiện, dễ tiếp cận với người sử dụng; thực 

hiện tốt việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và phản hồi của chính 

quyền địa phương qua Hệ thống kết nối người dân, doanh nghiệp với chính 

quyền tỉnh Cao Bằng. 

2.3. Thanh tra huyện: Chủ trì thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra công 

tác kiểm soát, phòng, chống tham nhũng theo quy định; thực hiện tốt công tác 

giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng và 

xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng 

tại cơ quan, đơn vị phụ trách.  

2.4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Chủ trì tham mưu cải thiện, nâng cấp 

mạng lưới điện để phục vụ tốt hơn cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người 

dân, tổ chức.  

2.5. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan tham mưu triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị 

môi trường, trong đó chú trọng tăng cường năng lực quản lý nhà nước trong 

quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản và môi trường. 

2.6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tiếp tục triển khai 

thực hiện việc cung cấp nước sạch cho người dân theo Chương trình mục tiêu 

quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; cung cấp nước đạt chất 

lượng, đủ lưu lượng phục vụ nhân dân nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt 

khó khăn; triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới đảm bảo chất lượng và tiến độ. 

2.7. Phòng Văn hóa và Thông tin:  

- Chủ trì tham mưu triển khai các giải pháp cải thiện và nâng cao nội dung 

quản trị điện tử; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính nhà nước, triển 
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khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả 

kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.  

- Chủ trì tham mưu chỉ đạo Trung tâm Văn hóa và Truyền thông đẩy mạnh 

công tác thông tin tuyên truyền về những nội dung của Chỉ số PAPI. 

2.8. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì tham mưu, tổ chức triển khai và 

theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo 

dục nhất là giáo dục tiểu học công lập. 

2.9. Trung tâm Văn hóa và truyền thông: Tăng cường tuyên truyền sâu 

rộng trong toàn xã hội về các nội dung của chỉ số PAPI, tăng thời lượng tuyên 

truyền, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận, hiểu các quyền và nghĩa vụ 

của người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính; tiếp tục tuyên truyền 

và nâng cao hiệu quả hoạt động của trang thông tin điện tử huyện. 

2.10. Công an huyện: Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

tổ chức triển khai các giải pháp nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn; tiếp 

tục triển khai tốt chương trình phòng, chống tội phạm; quan tâm xây dựng, củng 

cố các tổ chức nòng cốt làm công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở; phát huy 

hiệu quả các mô hình bảo vệ an ninh trật tự ở khu dân cư..., không để phát sinh 

diễn biến phức tạp hoặc tạo thành điểm nóng về an ninh trật tự tại địa phương.  

2.11. UBND các xã, thị trấn: Bám sát từng nội dung của kế hoạch, căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình địa phương chủ động triển khai thực 

hiện theo nhiệm vụ và thẩm quyền; báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.  

3. Về chế độ báo cáo  

Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND huyện 

(qua Phòng Nội vụ) chậm nhất ngày 15/12/2021 để tổng hợp. 
 

Trên đây là Kế hoạch nâng cao Chỉ số PAPI năm 2021 của huyện Quảng 

Hòa, trong quá trình thực hiện có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị phản ánh kịp thời (qua Phòng Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo UBND 

huyện chỉ đạo, giải quyết./. 

 

 Nơi nhận: 
-  Sở Nội vụ; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Ủy ban MTTQ huyện; 

- CT các PCT. UBND huyện; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; 

- Công an huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

  Nguyễn Thành Hải 
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