
UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ TƯ PHÁP 

Số:        /STP-VP 

V/v đôn đốc thực hiện có hiệu quả 

Kế hoạch Cải thiện Chỉ số hiệu quả 
Quản trị (PAR INDEX) và Hành 

chính công cấp tỉnh (PAPI)   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Lào Cai, ngày       tháng 8  năm 2022 

 

                           

                       Kính gửi:  Các tổ chức tham mưu tổng hợp, các phòng   

nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Sở;  
 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 30/06/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lào Cai kế hoạch cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính 

công (PAPI) năm 2022; kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 30/6/2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lào Cai kế hoạch duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải 

cách hành chính (PAR INDEX) năm 2022; 

Căn cứ văn bản số 3128/UBND-KSTT ngày 12/7/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch cải thiện Chỉ số PAPI, PAR 

INDEX; văn bản số 792/SNV-CCHC&QLVTLT ngày 18/7/2022 của Sở Nội vụ 

tỉnh về việc đôn đốc triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch Cải thiện Chỉ số 

hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Lào Cai năm 

2022.  

Sở Tư pháp đã ban hành 02 kế hoạch: kế hoạch số 49/KH-STP ngày 

21/7/2022 kế hoạch duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính 

(PAR INDEX) năm 2022; kế hoạch số 50/KH-STP ngày 22/7/2022 kế hoạch cải 

thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 

năm 2022. 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế của các chỉ số năm 2021, Sở Tư pháp 

đề nghị các tổ chức tham mưu tổng hợp, các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực 

thuộc Sở triển khai thực hiện một số nhiệm như sau:  

(1) Các tổ chức tham mưu tổng hợp, các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực 

thuộc Sở triển khai các nội dung của 02 kế hoạch: kế hoạch số 49/KH-STP ngày 

21/7/2022 của Sở Tư pháp kế hoạch duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách 

hành chính (PAR INDEX) năm 2022; kế hoạch số 50/KH-STP ngày 22/7/2022 

kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp 

tỉnh (PAPI) năm 2022; các nhiệm vụ được giao chủ trì báo cáo kết quả thực hiện 

về Văn phòng Sở trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ theo 

quy định. 
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(2) Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC thuộc phạm vi, lĩnh 

vực quản lý đúng quy định; nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước 

hạn; thúc đẩy việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.. 

(3) Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở; 

tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, 

đơn vị; thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo... 

(4) Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân 

và doanh nghiệp trong việc tiếp cận các dịch vụ công; về tiện ích của dịch vụ 

bưu chính và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4... 

(5) Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; văn hóa công vụ; 

văn hóa công sở...... 

 Căn cứ nội dung văn bản các tổ chức tham mưu tổng hợp; các đơn vị trực 

thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
 

Lê Ngọc Quỳnh 
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