
 
 

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 
Cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) 

của Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai năm 2022. 
 

 
 

Kính gửi: Sở Nội vụ. 

Thực hiện Văn bản số 1432/SNV-CCHC&QLVTLT ngày 29/11/2022 của Sở 
Nội vụ tỉnh Lào Cai về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 239/KH-UBND 

ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh. Ban Dân tộc báo cáo kết quả cải thiện, nâng cao 
Chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công năm 2022 như sau: 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

- Quán triệt, triển khai hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh, kế hoạch của Ban Dân tộc về cải cách hành chính, nâng cao chất 
lượng quản trị và hành chính công; 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin báo cáo chỉ số PAPI đến công 

chức, người lao động Ban Dân tộc: 

+ Các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của người dân trong 

kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

+ 18 Đề án trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần 
thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các Kế hoạch triển khai thực hiện của UBND 

tỉnh; Kế hoạch triển khai thực hiện của Ban; 

+ Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 20/12/2021 của UBND 

tỉnh về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; 

+ Quan điểm, quyết tâm, nỗ lực khắc phục khó khăn và kết quả thực hiện 
nhiệm vụ chính trị Ban Dân tộc trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19. 

- Tuyên truyền thông qua các hội nghị tập huấn, họp giao ban, cổng thông tin 
điện tử Ban Dân tộc, các trang mạng xã hội, mail Lào Cai... 

2. Kết quả triển khai thực hiện  

2.1. Chỉ số nội dung “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở” 

- Ban Dân tộc tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính 

sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, các cơ chế, chính sách dân tộc của Trung 
ương, của tỉnh đến người dân, đặc biệt là đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh; thực 

hiện tiếp nhận và giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, đồng bào 
DTTS về các hoạt động trong phạm vi quản lý của cơ quan. Đối với nội bộ cơ quan, 

Ban thực hiện tốt các nội dung về dân chủ cơ sở, về các vấn đề cán bộ, công chức 
được biết, được bàn, được tham gia thực hiện hoặc được kiểm tra, giám sát thực 

hiện; tiến hành công khai số điện thoại, hộp thư điện tử của lãnh đạo Ban trên cổng 
thông tin điện tử của cơ quan. 
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- Đăng tải kịp thời đầy đủ thông tin các hoạt động của tỉnh nhằm đảm bảo các 
quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Thường xuyên nắm tình hình việc triển 

khai và công khai các chính sách dân tộc tại các địa phương trong tỉnh.  

2.2. Chỉ số nội dung “Công khai, minh bạch” 

Thực hiện đúng quy định về công khai, minh bạch: Ban thực hiện công khai, 
minh bạch về cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý trên công 

thông tin điện tử của Ban, công khai đầy đủ TTHC trên công thông tin điện tử của 
cơ quan. Thực hiện công khai, minh bạch về chi ngân sách hàng năm, về công tác 
tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ. Thực hiện lấy ý kiến tham gia của các phòng chuyên 

môn đối với các dự thảo về chương trình, kế hoạch công tác năm của Ban.  

2.3. Chỉ số nội dung “Trách nhiệm giải trình với người dân” 

- Ban Dân tộc tỉnh thực hiện tốt Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 
của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, 
tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân theo đúng thẩm quyền và 

thời gian quy định. 

- Ban Thanh tra nhân dân của Ban Dân tộc hoạt động theo đúng quy định, có 

hiệu quả. 

- Ban thường xuyên tổ chức các đoàn công tác đi nắm bắt tình hình đồng bào 

DTTS, tình hình thực hiện công tác dân tộc tại các huyện, các xã trong tỉnh.  

2.4. Chỉ số nội dung “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các văn 

bản có có liên quan về phòng, chống tham nhũng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn 
và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao 

ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức. 

- Triển khai thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm và kịp thời 

các khiếu nại, tố cáo, tin phản ánh tham nhũng, các vụ việc tham nhũng. Công khai 
các kết luận thanh tra, kiểm tra cũng như việc chấp hành kết luận thanh tra, kiểm 

tra của các cơ quan, đơn vị để tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát, xử lý 
của cơ quan đối với hành vi tham nhũng. 

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc được tiếp 
nhận và thực hiện tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả”. Việc thực hiện quy trình 

thủ tục hành chính theo quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và thực 
hiện phải nghiêm túc, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí. 

- Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy đinh của cán 
bộ, công chức. Thực hiện đúng các quy định về công tác thanh tra, kiểm tra việc 
thực hiện các chính sách dân tộc. 

2.5. Chỉ số nội dung “Thủ tục hành chính công” 

- Ban đã triển khai rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đề xuất cắt giảm 

thời gian, chi phí thực hiện TTHC đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành. Hướng 
dẫn, công khai minh bạch Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Ban Dân tộc tỉnh đã được UBND tỉnh công bố ban hành, bảo đảm cho tổ chức, cá 
nhân dễ tiếp cận. 
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- Thực hiện cơ chế một cửa trong tiếp nhận, giải quyết TTHC thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Ban.  

- Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 
trong hoạt động quản lý và giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của Ban. 

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 03/4/2018 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc quyết liệt cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

2.6. Chỉ số nội dung “Cung ứng dịch vụ công” 

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

người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế. 

- Thực hiện nghiêm quy định về phòng cháy, chữa cháy. 

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; 
thực hiện tốt các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma 

tuý; không để xảy ra các hoạt động tội phạm mới. 

2.7. Chỉ số nội dung “Quản trị môi trường”  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ 
môi trường cho đồng bào dân tộc thiểu số; tuyên truyền về thực trạng, nguy cơ, tác 

động từ ô nhiễm môi trường tới cuộc sống con người; trách nhiệm của người dân 
trong việc bảo vệ môi trường, việc phân loại chất thải. 

- Tiếp tục phát huy và nhân rộng các phong trào, mô hình xã hội hoá công tác 
bảo vệ môi trường; mô hình xanh - sạch - đẹp, an toàn vệ sinh lao động. 

2.8. Chỉ số nội dung “Quản trị điện tử” 

- Ban Dân tộc tỉnh đã triển khai thực hiện Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 
11/4/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/CP ngày 

07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính 
phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

- Các văn bản đi của cơ quan 100% được phát hành điện tử (trừ văn bản mật, 
chi bộ). Cán bộ, công chức Ban Dân tộc tỉnh đã và đang tích cực ứng dụng công 

nghệ thông tin vào trong công tác chuyên môn. 100% cán bộ công chức sử dụng 
thành thạo hộp thư điện tử do tỉnh cấp, phần lớn tài liệu được truyền qua môi trường 

mạng. 

Trên đây là Báo cáo cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công 

năm 2022 của Ban Dân tộc tỉnh./. 

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

- Lưu: VT, VP.         

TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 

 
 

 

Nông Đức Ngọc 
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