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Thực hiện Văn bản số 3128/UBND-KSTT ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh 
Lào Cai về việc triển khai thực hiện kế hoạch cải thiện chỉ số PAPI, PAR INDER,  

Văn bản số 782/SNV-CCHC&QLVTLT ngày 14/7/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Lào 
Cai về việc đôn đốc, triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch duy trì, cải thiện và 
nâng cao Chỉ số CCHC (PAR IDEX) tỉnh Lào Cai năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh 

báo cáo kết quả thực hiện các Chỉ số tháng 9 năm 2022 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

- Rà soát và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch số 63/KH-BDT ngày 

14/7/2022 về cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh 
(PAPI) năm 2022, Kế hoạch số 65/KH-BDT ngày 15/7/2022 về duy trì, cải thiện 

và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) của tỉnh Lào Cai 
năm 2022; Chỉ đạo các phòng thuộc Ban thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác 

cải cách hành chính 5 tháng cuối năm 2022 (Văn bản số 532/BDT-VP ngày 
12/8/2022).    

- Chỉ đạo Đoàn kiểm tra (do Ban thành lập) thực hiện kiểm tra kết quả công 
tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 tại các phòng thuộc Ban, thông báo 
kết quả kiểm tra; chỉ đạo khắc phục kiến nghị của Đoàn kiểm tra thực hiện CCHC 

và quản lý chất lượng. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ SỐ  

1. Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công 

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

- Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định; 

- Thường xuyên lấy ý kiến của công chức và người lao động về thực hiện 
các nhiệm vụ UBDT và UBND tỉnh giao. 

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

Duy trì đưa tin hoạt động lĩnh vực công tác dân tộc trên Cổng thông tin điện 

tử Ban Dân tộc; thường xuyên nắm tình hình đồng bào dân tộc thiểu số tại các 
huyện, thị xã, thành phố. 

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

Thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Tiếp công dân theo quy định. 
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1.4. Chỉ số nội dung “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”  

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt cơ 

chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính 
trong đội ngũ công chức và người lao động; 

Tiếp tục thanh tra, kiểm tra công tác công tác dân tộc, tự kiểm tra công vụ để 
kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.  

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

Thực hiện rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính; kịp thời cập nhật, công 
bố, công khai đầy đủ các quy định về thủ tục hành chính. Duy trì niêm yết, công 

khai TTHC trên Cổng thông tin điện tử của Ban Dân tộc. 

1.6. Chỉ số nội dung “cung ứng dịch vụ công”  

- 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. 

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

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho đồng 
bào dân tộc thiểu số; duy trì và phát triển mô hình cây xanh tại ban công tầng 7, 

khối IV. 

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

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến người dân được biết, tiếp cận và sử 
dụng Cổng thông tin điện tử Ban Dân tộc; 

- Tiếp tục đẩy mạnh cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

- Triển khai các nội dung về chuyển đổi số tại Ban Dân tộc. 

2. Chỉ số cải cách hành chính 

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

a) Mục tiêu: 100% các tiêu chí, tiêu chí thành phần năm 2022 phải đạt tối đa 
theo Bộ tiêu chí ban hành. 

b) Nội dung từng tiêu chí, tiêu chí thành phần: 

- Thực hiện các nội dung theo Kế hoạch CCHC, tuyên truyền về CCHC đã 

ban hành. Ban hành Văn bản số 532/BDT-VP ngày 12/8/2022 về thực hiện nhiệm 
vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính 5 tháng cuối năm 2022. 

- Tổ chức tuyên truyền công chức về Chỉ số CCHC; Chỉ số PAPI của tỉnh. 

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

a) Mục tiêu: Tiếp tục duy trì các tiêu chí, tiêu chí thành phần năm 2022 đạt 
điểm tối đa theo Bộ tiêu chí ban hành. 

b) Nội dung từng tiêu chí thành phần: 

- Tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản QPPL do các sở, ban, ngành. 
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2.3. Chỉ số “Công tác cải cách thủ tục hành chính”  

a) Mục tiêu: Các tiêu chí, tiêu chí thành phần năm 2022 đạt điểm tối đa theo 

Bộ tiêu chí ban hành. 

b) Nội dung từng tiêu chí, tiêu chí thành phần: 

- 100% số TTHC được công khai TTHC trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 
và Cổng thông tin điện tử Ban Dân tộc; 

- Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng dịch vụ công 
của tỉnh; 

- 100% TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cấp chính 

quyền; 

- Kết quả giải quyết TTHC: Trong tháng không phát sinh hồ sơ. 

2.4. Chỉ số “Công tác cải cách tổ chức bộ máy”  

a) Mục tiêu: 100% các tiêu chí, tiêu chí thành phần năm 2022 đạt điểm tối 

đa theo Bộ tiêu chí ban hành. 

b) Nội dung từng tiêu chí, tiêu chí thành phần: 

- Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại cơ quan Ban 
Dân tộc tỉnh theo hướng dẫn của Uỷ ban Dân tộc; 

- Thực hiện đầy đủ quy định về phân cấp quản lý do UBND tỉnh ban hành.  

2.5. Chỉ số “Cải cách chế độ công vụ”: 

a) Mục tiêu: 100% các tiêu chí, tiêu chí thành phần năm 2022 đạt điểm tối 
đa theo Bộ tiêu chí ban hành. 

b) Nội dung từng tiêu chí, tiêu chí thành phần: 

- Thực hiện đầy đủ, đúng quy định về: 

+ Tuyển dụng công chức; 

+ Bổ nhiệm lại lãnh đạo cấp phòng đúng quy định. 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức: Rà soát, bổ sung Kế hoạch đào tạo, 

bồi dưỡng công chức năm 2023. 

2.6. Chỉ số “Cải cách tài chính công”: 

a) Mục tiêu: Các tiêu chí, tiêu chí thành phần năm 2022 đạt điểm tối đa theo 
Bộ tiêu chí ban hành. 

b) Nội dung từng tiêu chí, tiêu chí thành phần: Thực hiện đúng quy định về 
thực hiện công tác tài chính - ngân sách. 

2.7. Chỉ số “Xây dựng và PT Chính quyền điện tử, Chính quyền số”:  

a) Mục tiêu: 100% các tiêu chí, tiêu chí thành phần năm 2022 đạt điểm tối 

đa theo Bộ tiêu chí ban hành. 

b) Nội dung từng tiêu chí, tiêu chí thành phần: 

- Về ứng dụng công nghệ thông tin: 
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+ Cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử theo quy định; 

+ Triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP); 

+ Tỷ lệ văn bản trao đổi với các cơ quan, đơn vị dưới dạng điện tử đạt 100%; 

+ Vận hành hệ thống thông tin một cửa điện tử được tỉnh cấp. 

- Về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015: Duy trì, cải tiến 
theo quy định.  

2.8. Chỉ số “Biện pháp cải thiện chỉ  số CCHC, chỉ số PAPI” 

a) Mục tiêu: 100% các tiêu chí, tiêu chí thành phần năm 2022 đạt điểm tối 
đa theo Bộ tiêu chí ban hành. 

b) Nội dung từng tiêu chí, tiêu chí thành phần:  

Nghiên cứu có biện pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số PAPI 

của tỉnh năm 2022. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và 

Hành chính công, chỉ số cải cách hành chính tháng 9 năm 2022 của Ban Dân tộc./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Ban; 
- Lưu: VT, CCHC. 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỜNG BAN 

                        

 

 

 

 

 

 

Trần Phùng 
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