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UBND TỈNH LÀO CAI 

BAN DÂN TỘC 

Số:         /BC-BDT 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Lào Cai, ngày        tháng 12 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Tình hình cải thiện chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2022. 
 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ. 

Thực hiện Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh 

Lào Cai về duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR 
INDEX) của tỉnh Lào Cai năm 2022; Kế hoạch số 65/KH-BDT ngày 15/7/2022 
của Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai về duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách 

hành chính của Ban Dân tộc năm 2022. Ban Dân tộc tỉnh báo cáo tình hình cải 
thiện chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 như sau: 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

- Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành 

triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022. Trong đó, đã ban 
hành kế hoạch cải thiện chỉ số CCHC năm 2022, đã xác định rõ mục tiêu, biện 

pháp, nhiệm vụ của Ban và các phòng chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ 
cải thiện chỉ số CCHC. 

- Trong năm 2022, đã ban hành kịp thời chương trình, kế hoạch CCHC năm 
và các kế hoạch chuyên đề thuộc lĩnh vực CCHC.  

- Thông qua các hội nghị tập huấn, họp giao ban... tuyên truyền đến cán bộ, 
công chức cơ quan về tầm quan trọng của chỉ số PAR INDEX, đăng tải lên cổng 

thông tin điện tử của cơ quan trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành 
chính. 

2. Kết quả triển khai thực hiện cải thiện chỉ số CCHC 

2.1. Chỉ số “Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính”: Ban Dân 

tộc tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác CCHC đảm bảo thời gian quy 

định. Đến thời điểm hiện tại cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Trong năm 
2022, Ban đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, 

kỷ luật, kỷ cương công vụ, công chức, triển khai các nội dung liên quan đến công 
tác CCHC theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; thực hiện kiểm tra rà soát 

các văn bản QPPL, kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động và thực hiện kỷ luật, kỷ 
cương hành chính đối với các phòng chuyên môn thuộc Ban. Thực hiện nghiêm 

chế độ báo cáo định kỳ về công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính. 

2.2. Chỉ số “Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL”: 

Năm 2022 Ban Dân tộc tỉnh thực hiện tự kiểm tra và rà soát văn bản QPPL thuộc 
phạm vi, lĩnh vực được phân công và kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật theo 
quy định. 

2.3. Chỉ số “Công tác cải cách thủ tục hành chính”: Năm 2022, Ban Dân 

tộc tỉnh triển khai rà soát TTHC theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra; Tiếp tục niêm 
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yết 02 TTHC lên cổng thông tin điện tử và bộ phận một cửa của cơ quan; Thực 
hiện các quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định. Thực 

hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan theo mức độ 4. 

2.4. Chỉ số “Công tác cải cách tổ chức bộ máy”: Thực hiện đầy đủ, nghiêm 

túc, đúng quy định về phân cấp quản lý trong công tác tổ chức, bộ máy (chuẩn bị 
các điều kiện tinh gọn bộ máy của Ban từ 5 phòng xuống 4 phòng trực thuộc từ 

tháng 01/2023). Thực hiện đúng quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo; sử dụng 
số lượng biên chế đã được phê duyệt (Năm 2022 được giao 29 biên chế công chức, 
đến thời điểm hiện tại đủ 29 biên chế). 

2.5. Chỉ số “cải cách chế độ công vụ”: Ban đã thực hiện sắp xếp cán bộ, 

công chức, theo đúng vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Năm 2022 Ban 
Dân tộc tỉnh thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm lại cho 03 công chức lãnh đạo, 

quản lý; điều động 06 công chức. Cử 35 lượt cán bộ công chức tham gia các lớp 
tập huấn, bồi dưỡng về quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và các lớp bồi 

dưỡng chuyên ngành. 

2.6. Chỉ số “Cải cách tài chính công”: Thực hiện tốt chế độ dân chủ, tự 

chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong cơ 
quan; Tăng cường công tác kiểm tra tài chính, công khai tài chính và thực hiện tốt 

quy chế dân chủ trong cơ quan; Ban Dân tộc tỉnh đã xây dựng quy chế chi tiêu 
nội bộ, kế hoạch tiết kiệm chi thường xuyên; Phân bổ dự toán kinh phí năm 2022. 

2.7. Chỉ số “Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền 

số”: Triển khai ứng dụng các phần mềm điện tử trong hoạt động quản lý, giảm 

phát hành văn bản giấy, đẩy mạnh phát hành văn bản điện tử thông qua phần mềm 

quản lý văn bản và điều hành; hộp thư điện tử của tỉnh. Thực hiện tốt việc sử dụng 
văn bản trên mạng thông tin điện tử, 100% công việc đã được xử lý qua hồ sơ 

công việc, các văn bản đi của cơ quan được ký số điện tử. 

2.8. Chỉ số “Biện pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính, chỉ số 

PAPI”: Xây dựng kế hoạch triển khai; có biện pháp nâng cao chỉ số cải cách hành 

chính, chỉ số PAPI; Phối hợp khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với 

sự phục vụ của cơ quan.  

Trên đây là Báo cáo tình hình cải thiện chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh 

(PAR INDEX) năm 2022 của Ban Dân tộc tỉnh. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Ban;  

- Lưu: VT, VP.       

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 
 

 

 
Trần Phùng 
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