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KẾ HOẠCH 
Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và  

Hành chính công (PAPI) của Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai năm 2022. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh Lào 

Cai về cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của 
tỉnh Lào Cai năm 2022. Ban Dân tộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ 

thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

1.1. Mục đích: 

1.1. Xác định nhiệm vụ, giải pháp chiến lược và cụ thể của Ban Dân tộc để 

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản trị, điều hành và cung cấp dịch vụ 
công; góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, 
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. 

1.2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu, của công chức; 
phát huy sự tham gia của mọi tầng lớp Nhân dân vào quá trình xây dựng, giám sát 

việc thực thi chính sách thông qua 8 nội dung xác định chỉ số PAPI. 

1.3. Khắc phục những nội dung còn hạn chế; góp phần năm 2022 tăng điểm 

và tăng hạng của tỉnh so với năm 2021. 

2. Yêu cầu:  

2.1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất, đồng bộ trong thực 
hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cải thiện nâng cao Chỉ số PAPI. 

2.2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giúp cho công chức và 
người lao động nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ số 

PAPI, xem đây là một kênh thông tin khách quan, toàn diện, chỉ ra những việc 
làm được và chưa làm được, mức độ hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành.  

2.3. Đánh giá thực trạng, xây dựng Kế hoạch thực hiện các nội dung thiết 

thực, hiệu quả liên quan đến việc xác định Chỉ số PAPI của Ban Dân tộc. 

2.4. Xác định thực hiện các giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI là 

nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, kiên trì, liên tục của cơ quan. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

1. Nhiệm vụ 

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

a) Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo hướng đi vào thực chất, 

góp phần xây dựng chính quyền cơ sở dân chủ, trong sạch, vững mạnh; tạo điều 
kiện cho Nhân dân được biết, được bàn, được tham gia thực hiện hoặc kiểm tra, 
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giám sát việc thực hiện; được phản ánh, kiến nghị, tham gia ý kiến vào các chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cơ chế, chính sách của 

Trung ương, của địa phương. 

b) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong đội ngũ công chức , 
người lao động và Nhân dân hiểu đầy đủ các chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

các chủ trương chính sách của tỉnh, của địa phương. 

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

a) Đẩy mạnh việc công khai minh bạch, đầy đủ, kịp thời các thông tin, số 
liệu thuộc phạm vi quản lý dưới nhiều hình thức truyền thông, mạng xã hội để 

người dân thuận lợi trong việc tra cứu và sử dụng thông tin theo quy định; công 
khai số điện thoại, hộp thư điện tử của Trưởng Ban Dân tộc; thường xuyên tham 

gia các cuộc gặp tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để lấy ý kiến tham gia vào chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. 

b) Công khai đầy đủ, kịp thời những thông tin về chính sách dân tộc cho 
người nghèo để Nhân dân biết, Nhân dân bàn, giám sát thực hiện. 

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

a) Tiếp tục thực hiện tốt các quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 

01/7/2019 của Chính phủ về trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong 
việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các văn bản liên quan. 

b) Thực hiện tốt Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Tiếp công dân; chủ 

động và tích cực hơn trong việc gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân; tăng 
cường trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; kịp thời phát 

hiện những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý để khắc phục và nâng cao 
trách nhiệm trong việc giải trình đối với người dân. 

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

a) Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản có 

liên quan về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức để công chức và 
người lao động biết, thực hiện giám sát.  

b) Tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp kiểm soát tham nhũng để 
giảm thiểu tình trạng tham nhũng, nhũng nhiễu. 

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.  

c) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cán bộ theo quy 
định của UBND tỉnh. 

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

Tập trung rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính; kiến nghị cấp có thẩm 

quyền cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính không phù hợp, không cần thiết; kịp 
thời cập nhật, công bố, công khai đầy đủ các quy định về thủ tục hành chính.  

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”  
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- 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. 

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

a) 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. 

b) 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. 

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

a) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến người dân được biết, tiếp cận và 

sử dụng Cổng thông tin điện tử Ban Dân tộc. Nâng cao chất lượng, đổi mới giao 
diện theo hướng thân thiện, đễ tiếp cận, cập nhật đầy đủ thông tin theo quy định. 

b) 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. 

c) Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 04/3/2021 

của UBND tỉnh Lào Cai về thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của 
Tỉnh uỷ Lào Cai về phát triển công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Lào Cai 

giai đoạn 2020 - 2025 và Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của 
UBND tỉnh Lào Cai về phê duyệt chương trình chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến 

năm 2025. 

2. Giải pháp 

2.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

a) Nâng cao nhận thức của từng công chức và người lao động về vai trò của 

Chỉ số PAPI đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; từ đó tăng cường hành 
động, tạo sự chuyển biến đồng bộ, chặt chẽ, quyết liệt trong việc thực hiện các 

giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh trong thời gian tới. 

b) Luôn luôn chú trọng tinh thần đổi mới, hành động mạng lại hiệu quả thiết 
thực; đưa việc thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI trở thành nhiệm vụ 

thường xuyên của Ban Dân tộc. 

c) Chú trọng lắng nghe và thường xuyên đối thoại với người dân, doanh 

nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả hoàn thành 
nhiệm vụ của từng công chức và người lao động. 

2.2. Công tác thông tin, tuyên truyền 

a) Quán triệt đến công chức và người lao động các nội dung tuyên truyền cần 

tập trung trong năm 2022: 

- 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; 
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- Thích ứng an toàn, linh hoạt; quyết tâm, nỗ lực khắc phục khó khăn để 
phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, dịch vụ công, bảo 

vệ môi trường, phòng chống tham nhũng, trách nhiệm giải trình… 

b) Phát huy hiệu quả các hình thức thông tin, tuyên truyền; tuyên truyền trực 
tiếp đồng thời khai thác các hình thức tuyên truyền hiện đại, ứng dụng công nghệ 

thông tin. 

c) Chú trọng sự chủ động, kịp thời, chính xác, có tính định hướng dư luận 

trong công tác tuyên truyền, thông tin tới người dân. Tăng cường cách thức truyền 
thông 2 chiều, có tương tác với người dân; chỉ dẫn cách thức, địa điểm, thời gian 

tiếp cận thông tin; hướng dẫn người dân xử lý thông tin. 

2. 3. Công tác kiểm tra, giám sát 

a) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời hướng dẫn, đôn đốc 
triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

b) Kiểm tra, giám sát công tác tiếp dân, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
không để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp.  

c) Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình giải quyết công việc của công 
chức và người lao động đảm bảo thực hiện đúng quy định về giải quyết thủ tục 

hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

d) Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 
chính của công chức và người lao động Ban Dân tộc. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Giao Văn phòng Ban chủ trì tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này, 
thường xuyên kiểm tra, theo dõi và đánh giá quá trình thực hiện; hàng tháng tham 

mưu Lãnh đạo Ban báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Sở Nội vụ (trước ngày 
20 của tháng);  

- Các phòng thuộc Ban trên cơ sở kế hoạch này chủ động thực hiện lồng 
ghép với nhiệm vụ công tác năm để tổ chức đồng bộ, hiệu quả. 

Trên đây là Kế hoạch về cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và 
Hành chính công (PAPI) năm 2022 của Ban Dân tộc./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 
- Lãnh đạo Ban; 
- Các phòng thuộc Ban; 
- Lưu: VT; CCHC. 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 
 

 
Trần Phùng 
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