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KẾ HOẠCH 

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị  

và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Lạng Sơn năm 2020  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Năm 2019, chỉ số tổng hợp PAPI của tỉnh Lạng Sơn đạt 44,07 điểm, xếp 

hạng 24/63 tỉnh, thành phố, nằm trong nhóm trung bình cao, trong đó có 02 nội 

dung nằm trong nhóm đạt điểm cao nhất (Quản trị điện tử và Thủ tục hành chính 

công), 03 nội dung nằm trong nhóm đạt điểm trung bình cao (Tham gia của 

người dân ở cấp cơ sở, Công khai, minh bạch và Kiểm soát tham nhũng trong 

khu vực công); 01 nội dung nằm trong nhóm đạt điểm trung bình thấp (Quản trị 

môi trường) và 02 nội dung nằm trong nhóm đạt điểm thấp nhất (Cung ứng dịch 

vụ công, Trách nhiệm giải trình với người dân). So với năm 2018, tỉnh Lạng Sơn 

giảm 2,98 điểm và giảm 23 hạng, trong đó có một số nội dung thuộc nhóm đạt 

điểm trung bình thấp hoặc thấp nhất, cho thấy công tác quản trị, điều hành và 

cung cấp các dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn 

tỉnh cần phải tiếp tục được khắc phục, nâng cao chất lượng, hiệu quả.  

Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UNBD ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản 

trị  và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Lạng Sơn năm 2020;  

Nhằm góp phần khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả 

của các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác quản trị, điều hành và cung 

cấp các dịch vụ công, góp phần cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh Lạng 

Sơn trong năm 2020, Sở Công Thương xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Xác định nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác điều hành, 

quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công của cơ quan; góp phần xây dựng nền 

hành chính dân chủ, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân tốt hơn. 

- Góp phần nâng cao kết quả xếp hạng chỉ số PAPI của tỉnh năm 2020 và 

các năm tiếp theo. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị, 

của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, phát huy sự tham gia của người dân, 

doanh nghiệp vào quá trình xây dựng, giám sát việc thực thi chính sách thông 

qua các nội dung xác định chỉ số PAPI . 

2. Yêu cầu 
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- Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển ngành công thương năm 

2020 gắn với thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện nội dung, lĩnh vực công 

tác cải cách hành chính năm 2020; 

- Việc thực hiện kế hoạch nâng cao chỉ số PAPI phải gắn với thực hiện có 

hiệu quả Kế hoạch CCHC năm 2020 của Sở. Đồng thời gắn với việc cải thiện, 

nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính 

cấp tỉnh (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) đối với Sở 

Công Thương; 

- Quá trình thực hiện cần kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của sở gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, 

thành phố và các xã, phường, thị trấn. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

1. Công tác quán triệt, thông tin, tuyên truyền 

Tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến giúp cho cán bộ, 

công chức, viên chức 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, chỉ ra những việc làm 

được và chưa làm được, mức độ hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành và 

cung cấp các dịch vụ công của sở; những phản ánh, kiến nghị của người dân về 

chất lượng phục vụ của bộ máy nhà nước; qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận 

thức, tinh thần và thái độ trong thực thi nhiệm vụ, phục vụ Nhân dân của đội ngũ 

cán bộ, công chức theo hướng lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất 

lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước. 

Góp phần khắc phục những nội dung hạn chế đã được chỉ ra qua kết quả 

khảo sát chỉ số PAPI; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn và 

cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho người dân và tổ chức, nhất là các chính 

sách, pháp luật của nhà nước; hướng dẫn thủ tục, giải quyết kịp thời các vướng 

mắc, phản ánh, kiến nghị của người dân; công khai, minh bạch, tạo điều kiện 

thuận lợi nhất trong việc giải quyết, cung cấp các thủ tục hành chính. 

2. Trách nhiệm giải trình với người dân 

Nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân đối với các lĩnh vực liên quan 

thuộc ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thực hiện tốt công 

tác tiếp công dân, tập trung giải quyết có hiệu quả những khúc mắc, khiếu nại, tố cáo 

của công dân, tổ chức. Nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao kỹ năng, chất 

lượng của Ban Thanh tra nhân dân. 

Thực hiện tốt việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri 

của HĐND tỉnh định kỳ. 

3. Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công 
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Thường xuyên phổ biến tuyên truyền các quy định của pháp luật, các văn 

bản liên quan về phòng chống tham nhũng để công chức, viên chức biết thực 

hiện và người dân giám sát việc thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác 

phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị. Tăng cường các kênh tiếp nhận 

thông tin, nắm bắt ý kiến, phản ánh, kiến nghị của người dân đối với chất lượng 

phục vụ của công chức. Xử lý, tham mưu xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng 

và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong đơn vị 

mình phụ trách. Công khai báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng và giám 

sát thực hiện phòng chống tham nhũng thuộc lĩnh vực quản lý của ngành. 

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị và việc thực 

kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức; xử lý nghiêm các hành vi 

tham nhũng, công chức trì trệ, thiếu trách nhiệm không đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ được giao. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và 

doanh nghiệp. Thực hiện công khai đầy đủ các quy định về thủ tục hành chính 

tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên Cổng/Trang thông tin điện tử. 

Khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân để kịp thời chấn chỉnh, nâng 

cao hơn nữa chất lượng phục vụ. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy 

định của pháp luật, các văn bản có liên quan về phòng, chống tham nhũng bằng 

nhiều hình thức để cán bộ, công chức, viên chức biết thực hiện và người dân 

giám sát việc thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống 

tham nhũng.  

4.  Nâng cao chất lượng thực thi công vụ, giải quyết công việc, giải 

quyết thủ tục hành chính  

 Thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ, cải cách hành chính, đôn đốc việc 

khắc phục các tồn tại trong các kết luận thanh tra, kiểm tra; xử lý nghiêm công 

chức, viên chức thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ, giải quyết công việc 

của người dân, doanh nghiệp. 

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác 

cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục thực hiện Đề án cải cách thủ tục hành 

chính tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của 

UBND tỉnh. Thực hiện nghiêm túc, có chất lượng công tác rà soát các quy 

định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý; kiến nghị cắt giảm tối đa các 

thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết để giảm thời gian và chi phí tuân 

thủ thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tổ 

chức và doanh nghiệp. Kịp thời cập nhật, công khai đầy đủ, chi tiết các thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, cung cấp đầy đủ thông tin về thủ tục 

hành chính, công khai phí và lệ phí, hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện, thứ tự 
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quy trình của từng hoạt động trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành 

chính cho người dân, tổ chức. Tuyên truyền, phổ biến và khuyến khích, tạo điều 

kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận, thực hiện giải quyết thủ tục hành 

chính, tương tác với các cơ quan hành chính trên môi trường mạng; sử dụng 

dịch vụ bưu chính công trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính. 

5. Cung ứng dịch vụ công 

Tiếp tục tham mưu cải thiện cơ sở hạ tầng căn bản: Nâng cấp lưới điện 

nhằm đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và điện phục vụ 

sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh; tăng tỷ lệ hộ sử dụng điện thường 

xuyên, an toàn từ các nguồn điện. 

6. Quản trị điện tử 

Tăng cường phổ biến đến người dân được biết, tiếp cận và sử dụng Cổng 

thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Nâng 

cao chất lượng, đổi mới giao diện theo hướng thân thiện, dễ tiếp cận, cập nhật 

đầy đủ thông tin theo quy định, nhất là các thông tin về thủ tục hành chính, dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để tăng số lượng, tỷ lệ người dân truy 

cập, khai thác thông tin Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện 

tử của các cơ quan, đơn vị. 

Tăng cường các phương thức tương tác với người dân thông qua các 

phương tiện truyền thông ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hoá các hình 

thức tương tác trực tuyến với người dân phù hợp với điều kiện, trình độ dân trí 

trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường các tiện ích, tuyên 

truyền, khuyến khích, hỗ trợ để người dân, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 06/6/2019 

của UBND tỉnh về kế hoạch hành động 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 

Lạng Sơn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động 

tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp của Kế 

hoạch và mục lục phân công nhiệm vụ kèm theo Kế hoạch này. Chủ động hướng 

dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ; tham mưu kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các sai 

phạm, thiếu sót về chuyên môn thuộc lĩnh vực, ngành phụ trách, quản lý đối với 

các đơn vị theo ngành dọc tại cấp huyện. Định kỳ hàng tháng, quý, năm, đơn vị 
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báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép trong báo cáo chuyên môn) tại các cuộc 

họp giao ban để Lãnh đạo Sở xem xét, chỉ đạo. 

2. Các đồng chí trưởng phòng, đơn vị có trách nhiệm tổ chức quán triệt, 

triển khai thực hiện những nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch đến tất cả các cán bộ 

công chức, viên chức trong phòng, đơn vị; tổ chức thực hiện đồng thời phối hợp 

chặt chẽ với các đơn vị liên quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

3. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình thực 

hiện thực hiện Kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu gửi UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận:                                                                                 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc (t/h); 

- Lưu VT, KHTH.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

Phùng Quang Hội 
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