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KẾ HOẠCH 

Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công 

cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Lào Cai năm 2021 

 
 

Theo kết quả công bố của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển - Hỗ trợ Cộng 

đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam, 

Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) và Trung tâm Bồi 

dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (VFF-

CRT), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam 

(PAPI) năm 2020 được xếp thành 4 nhóm: (1) Nhóm đạt điểm cao nhất (16 tỉnh, 

thành phố); (2) Nhóm đạt điểm trung bình cao (16 tỉnh, thành phố); (3) Nhóm 

đạt điểm trung bình thấp (15 tỉnh, thành phố); (4) Nhóm đạt điểm thấp nhất (16 

tỉnh, thành phố). Chỉ số PAPI năm 2020 của toàn quốc được đánh giá có tổng số 

điểm 42,77 điểm thấp hơn so với năm 2019; điểm trung bình trung giảm 0,84 

điểm so với năm 2019 và giảm 1,01 điểm so với năm 2018 (năm 2019: 43,61 

điểm; năm 2018: 43,78 điểm). 

Kết quả Chỉ số PAPI của tỉnh Lào Cai năm 2020: Đạt là 42,951 điểm (giảm 
2,11 điểm so với năm 2019), xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố (giảm 15 bậc so với 

năm 2019) thuộc nhóm điểm trung bình cao, trong đó: 2/8 Chỉ số nội dung 

tăng điểm và tăng bậc xếp hạng so với năm 2019 (công khai minh bạch: tăng 
0,15 điểm, tăng 17 bậc; thủ tục hành chính công: tăng 0,11 điểm, tăng 4 bậc); 

1/8 chỉ số giữ điểm, nhưng tăng bậc xếp hạng so với năm 2019 (trách nhiệm giải 
trình với người dân: tăng 5 bậc); 5/8 Chỉ số nội dung giảm điểm và giảm bậc 

xếp hạng so với năm 2019 (tham gia của người dân ở cấp cơ sở: giảm 0,16 

điểm, giảm 7 bậc;  kiểm soát tham nhũng trong khu vực công: giảm 0,04 điểm, 
giảm 6 bậc; cung ứng dịch vụ công: giảm 0,54 điểm, giảm 20 bậc; quản trị môi 

trường: giảm 0,21 điểm, giảm 2 bậc và quản trị điện tử: giảm 1,39 điểm, giảm 

16 bậc). 

(Chi tiết Chỉ số PAPI của tỉnh Lào Cai năm 2020 tại Phụ lục I kèm theo). 

Để khắc phục những Chỉ số bị giảm điểm và giảm bậc xếp hạng; cải thiện và 

nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 

và những năm tiếp theo, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch cải 

thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 

của tỉnh Lào Cai năm 2021, cụ thể như sau:  

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU  

1. Mục tiêu chung:  
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Phát huy sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân vào quá trình xây dựng, 

thực thi và giám sát việc thực thi chính sách; thực hiện có hiệu quả chủ đề công 

tác năm 2021 “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hiệu quả, quyết tâm hoàn thành 

cao nhất các mục tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao”. Nâng cao hiệu 

quả hoạt động của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là cấp cơ sở; 

phấn đấu Chỉ số PAPI của tỉnh Lào Cai năm 2021 được cải thiện và xếp vào 

nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất của cả nước; đứng đầu các tỉnh 

vùng Tây Bắc; xếp trong nhóm 3 địa phương đứng đầu các tỉnh Trung du miền 

núi phía Bắc. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

Phấn đấu điểm tổng hợp PAPI năm 2021 đạt từ 45,33 điểm trở lên, tăng 2,38 

điểm so với năm 2020 (năm 2020 đạt 42,951 điểm) thuộc nhóm đạt điểm cao 

nhất, trong đó:  

- Chỉ số nội dung “tham gia của người dân ở cấp cơ sở”: Đạt 5,50 điểm (năm 

2020 đạt 5,15 điểm); thuộc nhóm đạt điểm cao nhất (tăng 0,35 điểm so với năm 

2020).  

- Chỉ số nội dung “công khai, minh bạch”: Đạt 5,86 điểm (năm 2020 đạt 

5,61 điểm); thuộc nhóm đạt điểm cao nhất (tăng 0,25 điểm so với năm 2020).  

- Chỉ số nội dung “trách nhiệm giải trình với người dân”: Đạt 5,24 điểm 

(năm 2020 đạt 4,98 điểm); thuộc nhóm đạt điểm cao nhất (tăng: 0,26 điểm so 

với năm 2020).  

- Chỉ số nội dung “kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”: Đạt 7,02 

điểm (năm 2020 đạt 6,72 điểm); thuộc nhóm điểm trung bình cao (tăng 0,7 điểm 

so với năm 2020).  

- Chỉ số nội dung “thủ tục hành chính công”: Đạt 7,67 điểm (năm 2020 đạt 

7,57 điểm); thuộc nhóm đạt điểm cao nhất (tăng 0,1 điểm so với năm 2020).  

- Chỉ số nội dung “cung ứng dịch vụ hành chính công”: Đạt 7,24 điểm (năm 

2020 đạt 6,74 điểm); thuộc nhóm đạt điểm cao nhất (tăng 0,50 điểm so với năm 

2020).  

- Chỉ số nội dung “quản trị môi trường”: Đạt 3,72 điểm (năm 2020 đạt 3,36 

điểm); thuộc nhóm đạt điểm cao nhất (tăng 0,36 điểm so với năm 2020).  

- Chỉ số nội dung “quản trị điện tử”: Đạt 3,09 điểm (năm 2020 đạt 2,83 

điểm); thuộc nhóm đạt điểm cao nhất (tăng 0,26 điểm so với năm 2020). 

3. Yêu cầu: 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương 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 của tỉnh; xác định cải thiện và nâng cao Chỉ số 

PAPI là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cơ quan, đơn vị; đặc biệt là cấp 

huyện và cấp xã. 
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- Các cơ quan nhà nước phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi đến cả 

hệ thống chính trị, toàn xã hội, thực hiện tốt yêu cầu; thấu hiểu và chia sẻ các 

vướng mắc, bức xúc của nhân dân, của tổ chức và cá nhân. 

- Đánh giá đúng thực trạng, xây dựng Kế hoạch, chương trình hành động 

thực hiện các nội dung thiết thực, hiệu quả liên quan đến việc xác định Chỉ số 

PAPI của ngành, địa phương mình. 

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc triển khai cũng như kết quả Chỉ 

số PAPI năm 2020 thuộc phạm vi được phân công chủ trì, hướng dẫn, theo dõi, 

chỉ đạo, thực hiện. 

- Tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ ở các cấp chính quyền và có hiệu 

quả trong việc cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI năm 2020 của tỉnh Lào Cai. 

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) Nội dung nhiệm vụ: 

- Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư, 

đảm bảo người dân hiểu, thực hiện đúng quy định pháp luật, có ý thức đầy đủ về 

quyền lợi và trách nhiệm của mình trong việc tham gia vào đời sống chính trị tại 

cơ sở; 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 thuận lợi để nhân dân có cơ hội tham gia vào các tổ chức 

hội, đoàn thể, nhóm cộng đồng và tham gia bầu cử các cấp theo quy định. 

- Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, bầu cử các chức danh trưởng 

thôn/tổ trưởng tổ dân phố.  

- Đối với những khoản đóng góp (xây dựng, sửa chữa công trình công cộng, 

xây dựng nông thôn mới...), thực hiện đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, 

minh bạch, do người dân quyết định việc thực hiện và mức đóng góp, có sự 

giám sát của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng hoặc Ban Thanh tra nhân dân.  

b) Phân công nhiệm vụ: 

- Nội dung thành phần “tri thức công dân”: Giao Sở Thông tin và Truyền 

thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, 

đánh giá việc thực hiện thông tin tuyên truyền về chính sách hiện hành ở địa 

phương. 

- Nội dung thành phần “cơ hội tham gia”, “chất lượng bầu cử”: Giao Sở Nội 

vụ chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và có 

giải pháp nâng cao hiệu quả của các cấp chính quyền trong việc tạo điều kiện 

cho người dân thực hành tốt nhất quyền tham gia, quyền bầu cử. 
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- Nội dung thành phần “đóng góp tự nguyện”: Giao Sở Tài chính chủ trì 

theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện đóng góp tự 

nguyện của nhân dân vào việc xã hội hóa y tế, giáo dục, nông thôn... 

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

a) Nội dung nhiệm vụ: 

- Công khai, minh bạch đầy đủ các nội dung theo Pháp lệnh Dân chủ cơ sở ở 

xã, phường, thị trấn và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành: Luật Đất đai, 

Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Tiếp cận thông tin … nhằm đảm bảo “dân biết, 

dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.  

- Thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch như: Công khai 

danh sách hộ nghèo; Công khai thu, chi ngân sách cấp xã; quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất; giá bồi thường thu hồi đất. Việc công khai phải cụ thể chi tiết, lựa 

chọn hình thức phù hợp, thuận tiện để người dân tiếp cận, giám sát; phát huy 

được vai trò giám sát của HĐND cấp huyện, cấp xã, các đoàn thể quần chúng, 

cán bộ, công chức và nhân dân; kịp thời ngăn chặn những hành vi có dấu hiệu 

tiêu cực; xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm các quy định quản lý, 

sử dụng tài chính, tài sản công. 

- Thực hiện đầy đủ việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của người dân đối với 

dự thảo về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương; đồng thời có tiếp 

thu, giải trình thông tin kịp thời, xem xét điều chỉnh và công khai để người dân 

được biết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương. 

- Thực hiện công khai các quy hoạch đất đai được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; công bố, công khai mục đích sử dụng đất, mức giá đền bù khi thu hồi đất, 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và khung giá đất hiện thời trên Cổng 

thông tin điện tử của tỉnh, của Sở Tài nguyên Môi trường, UBND huyện, thị xã, 

thành phố và tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn; công khai kế hoạch đầu 

tư của các dự án trên địa bàn và kết quả xử lý các vụ việc qua giám sát ở khu 

dân cư.  

b) Phân công nhiệm vụ: 

- Nội dung thành phần “tiếp cận thông tin”: Giao Sở Thông tin và Truyền 

thông chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và 

có những giải pháp nhằm đáp ứng quyền được biết, tiếp cận, tra cứu những 

chính sách hữu ích và đáng tin cậy. 

- Nội dung thành phần “công khai danh sách hộ nghèo”: Giao Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra 

việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; danh sách hộ thoát nghèo, thoát 

cận nghèo trên địa bàn. 

- Nội dung thành phần “công khai thu chi ngân sách cấp xã, phường”: Giao 

Sở Tài chính chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực 

hiện thu chi ngân sách hàng năm đảm bảo đúng quy định, thời gian theo quy 

định của Bộ Tài chính. 
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- Nội dung thành phần “công khai kế hoạch sử dụng đất, khung giá bồi 

thường”: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn 

đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các 

đại phương và khung giá bồi thường theo quy định của tỉnh. 

1.3. Chỉ số nội dung “Nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân”: 

a) Nội dung nhiệm vụ: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm giải trình của 

các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo 

quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. 

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải cụ thể hóa thực hiện 

nhiệm vụ giải trình trong nội quy, quy chế làm việc; chỉ đạo kiểm tra cán bộ, 

công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm trách nhiệm 

giải trình trước Nhân dân. Ngoài các cuộc tiếp xúc cử tri định kỳ, các cấp chình 

quyền cần thực hiện nhiều cuộc tiếp xúc không định kỳ để biết và giải quyết 

sớm nhiều vấn đề bức xúc trong các địa bàn khu dân cư. 

- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức, 

viên chức có thẩm quyền thực hiện trách nhiệm giải trình với người dân nhất là 

đối với vấn đề thuộc lĩnh vực nhậy cảm, phức tạp như: Đất đai, tài nguyên…; 

thực hiện tốt công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Tiếp tục bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội 

ngũ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ cấp xã, đại diện các tổ chức đoàn 

thể, đại biểu HĐND cấp xã; củng cố sự tin tưởng, tín nhiệm của người dân đối 

với cán bộ xã, đại diện các tổ chức đoàn thể, đại biểu HĐND cấp xã. 

b) Phân công nhiệm vụ: 

- Nội dung thành phần “hiệu quả tương tác với các cấp chính quyền”, “Giải 

đáp khiếu nại, tố cáo, khúc mắc của người dân”: Giao Thanh tra tỉnh chủ trì 

theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả các cuộc tiếp xúc 

công dân của các cấp chính quyền theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 

2013; tính chủ động của chính quyền trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. 

- Nội dung thành phần “tiếp cận dịch vụ tư pháp”: Giao Sở Tư pháp tăng 

cường phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân; cung cấp dịch vụ pháp lý 

miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo 

quy định của Luật, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong 

tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật; hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ người 

dân tiếp cận các dịch vụ pháp lý theo quy định. 

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

a) Nội dung nhiệm vụ: 

- Tăng cường thanh tra hành chính, thanh tra công vụ; xử lý nghiêm các biểu 

hiện tắc trách, nhũng nhiễu, tiêu cực của các cán bộ, công chức, viên chức; phát 

huy vai trò kiểm tra, giám sát của các tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan, đơn vị 
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về việc thực hiện các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về đẩy mạnh cải cách 

hành chính; cải cách chế độ công vụ, công chức; phòng, chống tham nhũng, 

trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. 

- Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công. Thường xuyên khảo sát, đánh 

giá mức độ hài lòng của người dân đối với chất lượng các dịch vụ công được 

cung cấp trong lĩnh vực y tế, giáo dục để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao hơn nữa 

chất lượng phục vụ ngươi dân. 

- Công khai minh bạch về tuyển dụng công chức, viên chức trong cơ quan 

nhà nước đảm bảo theo quy định của pháp luật. Tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin trong thi tuyển, thi nâng ngạch đảm bảo công bằng, dân chủ. 

b) Phân công nhiệm vụ: 

- Nội dung thành phần “Kiểm soát tham nhũng trong chính quyền”, “Quyết 

tâm chống tham nhũng”: Giao Thanh tra tỉnh chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn 

đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và có biện pháp giảm thiểu tham nhũng 

của các cấp chính quyền. 

- Nội dung thành phần “kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ y tế 

công lập”: Giao Sở Y tế chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá 

và có các biện pháp để kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ y tế công 

lập trên địa bàn tỉnh. 

- Nội dung thành phần “kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ giáo 

dục tiểu học công lập”: Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì theo dõi, hướng 

dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá có biện pháp để kiểm soát tham nhũng trong 

cung ứng dịch vụ giáo dục trên địa bàn tỉnh. 

- Nội dung thành phần “Công bằng trong tuyển dụng vào nhà nước”: Giao 

Sở Nội vụ chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và có giải 

pháp hiệu quả trong việc tuyển dụng công chức, viên chức; ứng dụng công nghệ 

thông tin vào việc tuyển dụng đảm bảo công bằng, khách quan cho người tham 

gia thi tuyển. 

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

a) Nội dung nhiệm vụ: 

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công 

tác cải cách thủ tục hành chính. Thường xuyên rà soát 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, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính nhằm tạo điều 

kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. 

- Sở Tài nguyên Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện tập trung đổi mới 

và giám sát bộ phận giải quyết thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất; cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, hộ gia 

đình và tổ chức, doanh nghiệp. 
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- Công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết lên 

trên Cổng/Trang thông tin điện tử và niêm yết tại trụ sở cơ quan, bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả các cấp. 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng các dịch vụ công do UBND cấp xã 

cung cấp để nâng cao chất lượng phục vụ; kiểm tra bộ phận một cửa các cấp, 

nhất là trách nhiệm của cán bộ, công chức thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và 

trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhà nước cho người dân, tổ chức; kịp 

thời chấn chỉnh những biểu hiện gây khó khăn, phiền hà nhũng nhiễu. 

- Đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ 

quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021, nhằm đánh giá 

khách quan, chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành 

chính nhà nước thông qua điều tra xã hội học, lấy ý kiến người dân, tổ chức đã 

sử dụng dịch vụ hành chính công do các cơ quan hành chính nhà nước cung cấp. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành 

chính; tăng số lượng, chất lượng các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở 

mức độ 3, mức độ 4; ban hành hướng dẫn đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ 

thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩ vụ tài chính cho các bộ, công chức, viên 

chức và người dân tổ chức, doanh nghiệp. 

- Hướng dẫn, kiểm tra doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích 

trong hoạt động cung ứng dịch vụ nhận, gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; thực hiện công khai địa chỉ, số điện thoại, 

hộp thư điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để tổ chức, cá nhân 

có thể liên lạc trước, trong và sau khi gửi, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

b) Phân công nhiệm vụ: Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì theo dõi, 

hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục 

hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

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

a) Nội dung nhiệm vụ: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế để góp phần 

tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng công tác khám, 

chữa bệnh. Mở rộng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị hiện đại cho 

các bệnh viện tuyến huyện; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ 

tiên tiến để phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Thực hiện có hiệu 

quả tin học hóa trong khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế. Đào tạo 

nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, viên 

chức ngành y. 

- Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các 

trường theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa, hiện đại. Nâng cao chất lượng đội ngũ 

giáo viên cả về năng lực, kỹ năng giảng dạy và phẩm chất đạo đức. Đẩy mạnh 

chất lượng giáo dục miền núi, các vùng đặc biệt khó khăn. 
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- Nâng cấp lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển KT-

XH, phục vụ sinh hoạt của người dân. Thực hiện bê tông hóa các tuyến đường ở 

nông thôn để phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất kinh doanh của người dân. Rà 

soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các công trình cấp nước nông thôn 

trên địa bàn toàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện việc cung cấp nước sạch cho người dân 

theo chương trình Mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông 

thôn; đảm bảo chất lượng các công trình cấp nước sạch. Thực hiện tốt dịch vụ 

thu gom, xử lý giác thải, nước thải ở các khu vực, địa bàn dân cư. 

- Triển khai thực hiện nghiêm các chương trình, mục tiêu quốc gia về phòng, 

chống tội phạm ma túy. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ 

an ninh Tổ quốc. 

b) Phân công nhiệm vụ: 

- Nội dung thành phần “y tế công lập”: Giao Sở Y tế chủ trì theo dõi, hướng 

dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện tại các cơ sở y tế công lập trên 

địa bàn tỉnh, công khai mức giá dịch vụ y tế để người dân biết, lựa chọn… 

- Nội dung thành phần “giáo dục tiểu học công lập”: Giao Sở Giáo dục và 

Đào tạo chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện 

đào tạo cho học sinh tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh đảm bảo yêu cầu về nội 

dung, phương pháp, chương trình giáo dục, tỷ lệ học sinh/lớp theo đúng quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Nội dung thành phần “cơ sở hạ tầng căn bản”:  

+ Sở Công Thương chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá 

việc thực hiện đảm bảo chất lượng trong cung ứng điện sinh hoạt cho người dân. 

+ Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, 

kiểm tra, đánh giá việc thực hiện hạ tầng giao thông; thu gom rác thải… 

+ Công an tỉnh: Đẩy mạnh phòng, chống tội phạm về ma túy; phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở khu dân cư; công tác phòng cháy chữa cháy 

và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh. 

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

a) Nội dung nhiệm vụ: 

- Kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện 

nghĩa vụ bảo vệ môi trường. 

- Các cấp chính quyền tiếp tục có những giải pháp cải thiện chất lượng 

nguồn nước và không khí; đồng thời huy động người dân tham gia cải thiện điều 

kiện môi sinh tại khu dân cư; phát hiện kịp thời những điểm nóng về ô nhiễm 

môi trường để có biện pháp xử lý, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường ở địa 

phương. 

b) Phân công nhiệm vụ: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham 

mưu thực hiện. 
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1.8. Chỉ số nội dung “Quản trị điện tử”: 

a) Nội dung nhiệm vụ: 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến đến người dân về 

việc sử dụng Cổng thông tin điện tử trong việc khai thác, tìm hiểu những chính 

sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người dân; cách thức sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến. 

- Bổ sung các tiện ích thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp sử dụng trên 

Cổng dịch vụ công của tỉnh; có các giải pháp hướng dẫn, hỗ trợ kê khai hồ sơ 

cho cá nhân, tổ chức nộp trực tuyến đơn giản, dễ dàng. Tiếp tục duy trì vận hành 

tốt trang Fanpage của UBND tỉnh trên mạng xã hội Facebook; các cơ quan, đơn 

vị tích cực tham gia trả lời kịp thời, đầy đủ, chính xác các câu hỏi của tổ chức, 

cá nhân, doanh nghiệp gửi đến tại chuyên mục Hỏi - đáp. 

- Đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số, hướng tới xây 

dựng Chính quyền chủ động tương tác với người dân qua nền tảng internet trong 

cả ba khâu: xây dựng, thực thi và giám sát thực hiện chính sách. 

b) Phân công nhiệm vụ: 

- Nội dung thành phần “sử dụng cổng thông tin điện tử của chính quyền địa 

phương” và “phúc đáp qua cổng thông tin điện tử”: Giao Văn phòng UBND 

tỉnh chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện. 

- Nội dung thành phần “tiếp cận và sử dụng internet tại địa phương”: Giao 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, 

đánh giá việc thực hiện. 

(Chi tiết nhiệm vụ cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh Lào Cai năm 2021 
theo Phụ lục II ban hành kèm theo). 

2. Giải pháp: 

2.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo: 

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

ủy, UBND tỉnh về cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản trị và hành 

chính công. 

- Người đứng đầu các cấp, các ngành trực tiếp chỉ đạo toàn diện, thống nhất, 

đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp nhằm cải thiện chất lượng phục vụ 

người dân, doanh nghiệp tại cơ quan, đơn vị. 

2.2. Công tác thông tin, tuyên truyền: 

- Quán triện đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các nội dung 

tuyên truyền cần tập trung trong năm 2021: 

+ Quyền lợi, nghĩa vụ của người dân trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và tổ chức bầu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
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+ 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 của UBND tỉnh, Kế hoạch của 

các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Kế hoạch của các huyện, thị xã, thành phố. 

+ Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 15/12/2020 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 2021. 

+ Quan điểm, quyết tâm, nỗ lực khắc phục khó khăn và kết quả phát triển 

kinh tế, an sinh xã hội, dịch vụ công, bảo vệ môi trường, phòng chống tham 

nhũng, trách nhiệm giải trình...của tỉnh, của các địa phương, cơ quan, đơn vị 

trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19. 

- Phát huy hiệu quả các hình thức thông tin, tuyên truyền truyền thống, trực 

quan; tuyên truyền trực tiếp đồng thời khai thác các hình thức tuyên truyền hiện 

đại, ứng dụng công nghệ thông tin, phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội, 

điều kiện kinh tế, trình độ dân trí, xu hướng của từng khối đối tượng và từng khu 

vực dân cư (báo điện tử, các mạng xã hội, các ứng dụng trên điện thoại thông 

minh...). 

- 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: 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời hướng dẫn, đôn đốc 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

- Tăng cường việc kiểm tra, giám sát công tác tiếp dân, kịp thời giải quyết 

khiếu nại, tố cáo ngay từ cấp cơ sở, không để xẩy ra tình trạng khiếu kiện vượt 

cấp. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong thực hiện thủ tục hành 

chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình giải quyết công việc của cán bộ, 

công chức đảm bảo thực hiện đúng quy định về giải quyết thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.  

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 

chính của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất 

là bộ phận cán bộ, công chức liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính 

cho người dân, doanh nghiệp; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoặc điều 

chuyển cán bộ, công chức có thái độ nhũng nhiễu, kéo dài thời gian giải quyết 

và thu thêm chi phí phát sinh ngoài quy định của pháp luật. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nội vụ: 

- Là cơ quan đầu mối, chủ trì tham mưu, giúp UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức 

triển khai thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình 

hình và kết quả thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo UBND tỉnh. 
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- Rà soát, nghiên cứu, tích hợp một số nội dung, tiêu chí của PAPI trong việc 

xây dựng các tiêu chí, triển khai việc khảo sát, đo lường sự hài lòng (SIPAS) của 

tỉnh. Đưa kết quả thực hiện Kế hoạch này thành một nội dung đánh giá trong 

tiêu chí thành phần để xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ 

quan, đơn vị thuộc tỉnh. 

2. Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Căn cứ chức năng, quyền hạn được giao, cập nhật lại dữ liệu các Chỉ số nội 

dung và nội dung thành phần tại Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 30/3/2021 

của UBND tỉnh Lào Cai về cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành 

chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Lào Cai năm 2021 theo dữ liệu mới của Kế 

hoạch này, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch này khẩn trương xây 

dựng kế hoạch/chương trình hành động cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của ngành, địa phương. Trong kế hoạch/chương trình của từng cơ 

quan cần phân công, phân nhiệm rõ trách nhiệm vai trò người đứng đầu và giữa 

các phòng/đơn vị trực thuộc để có cơ sở kiểm tra, đôn đốc kết quả thực hiện của 

các đơn vị. Báo cáo, kế hoạch cập nhật của các cơ quan, đơn vị gửi Sở Nội vụ 

trước ngày 15/6/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.  

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 

phố trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực 

hiện Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 

cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Lào Cai năm 2021, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm 

của ngành mình, cấp mình, đơn vị mình. 

- Định kỳ Quý I, 6 tháng, Quý II và năm, báo cáo UBND tỉnh về kết quả 

thực hiện (qua Sở nội vụ) cùng với báo cáo cải cách hành chính của cơ quan, 

đơn vị. 

- Chủ tịch UBND cấp huyện: Chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng/ban 

chuyên môn, UBND cấp xã tổ chức thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này.   

3. Các cơ quan, đơn vị chủ trì theo dõi, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện 

các Chỉ số nội dung và nội dung thành phần của Chỉ số PAPI: 

- Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ trì, tham mưu các giải pháp và 

đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo đánh giá các Chỉ số nội dung, Nội 

dung thành phần thuộc Chỉ số PAPI  theo Mục II kế hoạch này. 

- Căn cứ biểu phân công, chủ động tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh các 

kế hoạch, Chương trình phần việc thuộc ngành, lĩnh vực... để nâng cao Chỉ số 

nội dung và nội dung thành phần được giao; chủ động tổ chức triển khai thực 

hiện; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành, đơn vị năm 2021. 

- Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn đối với UBND cấp huyện, UBND cấp 

xã và các đơn vị theo ngành dọc tại cấp huyện, cấp xã; theo dõi, đôn đốc, hướng 

dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách. 
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- Đưa nội dung nhiệm vụ của Kế hoạch này vào Kế hoạch đo lường sự hài 

lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của 

tỉnh hàng năm. 

- Tổng hợp, đánh giá, xây dựng báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện trên 

toàn Tỉnh theo các nội dung được phân công tại Biểu phân công, đảm bảo thời 

gian và chất lượng. 

4. Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các nội dung cải thiện, nâng 

cao chỉ số nội dung, nội dung thành phần Chỉ số PAPI của tỉnh đến người dân và 

chính quyền cơ sở; tăng cường đưa tin, bài thông tin cụ thể kết quả triển khai 

thực hiện đến Nhân dân biết và kiểm tra, giám sát.  

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai hướng dẫn 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc 

tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của Chỉ số PAPI và trách nhiệm của 

chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch nhằm nâng cao Chỉ số 

PAPI của tỉnh. Tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát địa bàn trong việc thực 

hiện Kế hoạch. Chỉ đạo các Ban chuyên môn phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh 

(qua Sở Nội vụ) vận động, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp 

huyện, cấp xã phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp tổ chức thực hiện Kế 

hoạch này. Đặc biệt thường xuyên trao đổi thông tin; phối hợp hiệu quả trong 

việc xác định địa bàn khảo sát, đối tượng khảo sát, hỗ trợ lực lượng điều tra viên 

thực hiện khảo sát đối với tổ chức UNDP. 

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 30/3/2021 của 

UBND tỉnh Lào Cai về cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành 

chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Lào Cai năm 2021; yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có 

khó khăn, vướng mắc, các ý kiến kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, 

báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./. 
 

 Nơi nhận:  
- Bộ Nội vụ; 

- Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng 

đồng (CECODES); 

- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Lào Cai; Đài PT-TH tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, KSTT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Xuân Trường 

 



Phụ lục I 

Kết quả Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Lào Cai năm 2020 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:       /KH-UBND ngày      tháng     năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai) 
 

 

1. Kết quả tổng hợp Chỉ số PAPI:  

Năm 2020: Tỉnh Lào Cai đạt 42,951 điểm (Giảm 2,11 điểm so với năm 2019); xếp thứ 28/63 tỉnh, tỉnh (giảm 15 bậc so với 

năm 2019); thuộc nhóm các tỉnh đạt điểm Trung bình cao. 

 - Điểm số: Trên thang điểm từ 1 -10. 

- Xếp hạng: Trên 63 tỉnh, thành phố. 
 

Năm 

Xếp 

hạng 

chung 

Chỉ số 

PAPI 

tổng hợp 

Tham gia 

của người 

dân ở cấp 

cơ sở 

Công khai, 

minh bạch 

Trách nhiệm 

giải trình với 

người dân 

Kiểm soát 

tham nhũng 

trong khu 

vực công 

TTHC công 
Cung ứng 

dịch vụ công 

Quản trị 

môi trường 

Quản trị  

điện tử 

Điểm 

số 

Xếp 

hạng 

Điểm 

số 

Xếp 

hạng 

Điểm 

số 

Xếp 

hạng 

Điểm 

số 

Xếp 

hạng 

Điểm 

số 

Xếp 

hạng 

Điểm 

số 

Xếp 

hạng 

Điểm 

số 

Xếp 

hạng 

Điểm 

số 

Xếp 

hạng 

2019 13 45,06 5,31 13 5,46 30 4,98 29 6,76 36 7,46 17 7,28 31 3,57 34 4,22 10 

2020 28 42,951 5,15 20 5,61 13 4,98 24 6,72 42 7,57 13 6,74 51 3,36 36 2,83 26 

 

2. Xếp hạng đối với từng Chỉ số nội dung PAPI: 

 

 - Xếp hạng: Trên 63 tỉnh, tỉnh. 
- Xếp nhóm: (1) Cao nhất, (2) Trung bình cao, (3) Trung bình thấp, (4) Thấp nhất 

Stt Nội dung 

Năm 2019 Năm 2020 
So sánh kết quả  

năm 2020 với năm 2019 Điểm số 
Xếp 

hạng 
Xếp nhóm Điểm số 

Xếp 

hạng 
Xếp nhóm 

1 Tham gia của người dân ở cấp cơ sở 5,31 13 Cao nhất 5,15 20 
Trung bình 

cao 

- Giảm 7 bậc. 

- Giảm 0,16 điểm. 

- Tri thức công dân 0,81   0,81 23   
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- Cơ hội tham gia  1,53   1,49 19   

- Chất lượng bầu cử  1,66   1,65 16   

- Đóng góp tự nguyện 1,31   1,19 24   

2 Công khai, minh bạch 5,46 30 
Trung 

bình cao 
5,61 13 Cao nhất 

- Tăng 17 bậc. 

- Tăng 0,15 điểm. 

- Tiếp cận thông tin 0,85   0,95 4   

- Danh sách hộ nghèo 1,79   1,75 30   

- Thu, chi ngân sách cấp xã/phường 1,47   1,58 6   

- 
Quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất, khung 

giá đền bù 
1,35   1,33 33   

3 Trách nhiệm giải trình với người dân 4,98 29 
Trung 

bình cao 
4,98 24 

Trung bình 

cao 

- Tăng 05 bậc. 

- Giữ nguyên điểm. 

- 
Hiệu quả tương tác với các cấp chính 

quyền 
1,89   1,78 59   

- 
Giải quyết khiếu nại, tố cáo, khúc mắc 

của người dân 
1,05   1,17 17   

- Tiếp cận dịch vụ tư pháp 2,04   2,03 6   

4 
Kiểm soát tham nhũng trong khu vực 

công 
6,76 36 

Trung bình 

thấp 
6,72 42 

Trung bình 

thấp 

- Giảm 06 bậc. 

- Giảm 0,04 điểm. 

- 
Kiểm soát tham nhũng trong chính 

quyền 
1,64   1,66 42   

- 
Kiểm soát tham nhũng trong cung ứng 

dịch vụ công 
2,09   2,10 25   

- 
Công bằng trong tuyển dụng vào nhà 

nước 
1,07   1,07 44   

- Quyết tâm chống tham nhũng 1,96   1,88 50   

5 Thủ tục hành chính công 7,46 17 
Trung bình 

cao 
7,57 13 Cao nhất 

- Tăng 4 bậc. 

- Tăng 0,11 điểm. 

- Chứng thực/xác nhận 1,93   1,96 1   

- Giấy phép xây dựng 1,89   1,90 28   

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1,67   1,85 14   

- Thủ tục hành chính cấp xã/phường 1,97   1,85 48   
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6 Cung ứng dịch vụ công 7,28 31 
Trung bình 

cao 
6,74 51 

Nhóm thấp 

nhất 

- Giảm 20 bậc. 

- Giảm 0,54 điểm. 

- Y tế công lập 2,07   2,02 25   

- Giáo dục tiểu học công lập 1,75   1,34 51   

- Cơ sở hạ tầng căn bản 1,98   1,91 51   

- An ninh, trật tự  1,49   1,48 32   

7 Quản trị môi trường 3,57 34 
Trung bình 

thấp 
3,36 36 

Trung bình 

thấp 

- Giảm 02 bậc. 

- Giảm 0,21 điểm. 

- Nghiêm túc trong bảo vệ môi trường 0,95   0,91 50   

- Chất lượng không khí 2,05   1,80 41   

- Chất lượng nước 0,58   0,64 25   

8 Quản trị điện tử 4,22 10 Cao nhất 2,83 26 
Trung bình 

cao 

- Giảm 16 bậc. 

- Giảm 1,39 điểm. 

- 
Sử dụng cổng thông tin điện tử của 

chính quyền địa phương 
0,47   0,44 11   

- 
Tiếp cận và sử dụng Internet tại địa 

phương 
1,98   2,05 26   

- Phúc đáp qua Cổng thông tin điện tử 1,86   0,34 61   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục II 

NHIỆM VỤ CẢI THIỆN, NÂNG CAO CHỈ SỐ NỘI DUNG VÀ NỘI DUNG THÀNH PHẦN 

THUỘC CHỈ SỐ PAPI TỈNH LÀO CAI NĂM 2021 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:       /KH-UBND ngày      tháng     năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai) 

 

STT Nhiệm vụ trọng tâm Chỉ tiêu 
Đơn vị chủ 

trì theo dõi 
Đơn vị thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Kết quả 

thực hiện 

Ghi 

chú 

I Chỉ số nội dung tham gia của người dân ở cấp cơ sở: 

1 Tri thức công dân 

100% cấp xã triển 

khai thực hiện 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh; Đài 

Truyền thanh - Truyền 

hình cấp huyện; Báo 

Lào Cai; Sở Văn hóa 

Thể thao và Du lịch, 

UBND cấp huyện, cấp 

xã. 

Thường 

xuyên 

Công văn hướng 

dẫn, kiểm tra; Kế 

hoạch thực hiện. 

 

2 Cơ hội tham gia  
Sở Nôi vụ 

 

3 Chất lượng bầu cử   

4 Đóng góp tự nguyện Sở Tài chính  

II Chỉ số nội dung công khai minh bạch: 

1 

Tiếp cận thông tin: Công khai hóa, 

minh bạch hóa thông tin nhằm đáp 

ứng quyền được biết của người 

dân, đặc biệt là những chính sách 

có ảnh hưởng trực tiếp đến đời 

sống và sinh kế của người dân 

100% cơ quan, địa 

phương công khai, 

minh bạch thông tin 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

Các sở, ban, ngành; 

UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã 

Thường 

xuyên 

Kế hoạch thực 

hiện. Báo cáo kết 

quả hàng quý, 6 

tháng, năm 

 

2 

Thực hiện công khai quy trình 

bình xét hộ nghèo đến từng hộ gia 

đình trên địa bàn quản lý. 

100% cấp xã công 

khai 

Sở Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

UBND cấp huyện; 

UBND cấp xã 

Thường 

xuyên 

Kế hoạch/Quy 

trình bình xét 

được ban hành; 

danh sách hộ 

nghèo. 

 

3 

Công khai đối tượng thuộc hộ 

nghèo, danh sách hộ nghèo và các 

chế độ, chính sách đối với hộ 

nghèo theo quy định hiện hành tại 

Trụ sở UBND cấp xã và thông qua 

100% cấp xã công 

khai 

Sở Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

UBND cấp huyện; 

UBND cấp xã 

Thường 

xuyên 

Báo cáo kết quả 

hàng quý, 6 

tháng, năm danh 

sách hộ nghèo. 

 



2 

cuộc họp thôn, tổ dân phố. 

4 

Tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm 

minh những cơ quan, tổ chức, địa 

phương; cán bộ, công chức thực 

hiện không đúng quy định chính 

sách hộ nghèo. 

Tối thiểu 30% xã, 

phường, thị trấn được 

kiểm tra. 

Sở Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

UBND cấp huyện; 

UBND cấp xã 

Thường 

xuyên 

Kế hoạch kiểm 

tra, Báo cáo kết 

quả kiểm tra; kế 

hoạch thực hiện 

 

5 

Công khai minh bạch thu, chi, 

quyết toán ngân sách cấp xã theo 

đúng quy định Pháp lệnh dân chủ 

cơ sở. 

100% cấp xã công 

khai 

Sở Tài chính 

(UBND cấp 

huyện phối 

hợp) 

UBND cấp xã 
Thường 

xuyên 

Báo cáo kết quả 

hàng quý, 6 

tháng, năm. 

 

6 

Công khai các khoản đóng góp tự 

nguyện, các khoản thu, chi từ các 

công trình, dự án có sự tham gia 

đóng góp của Nhân dân tại trụ sở 

UBND cấp xã qua truyền thanh, 

họp thôn, tổ dân phố. 

100% cấp xã công 

khai 

Sở Tài chính 

(UBND cấp 

huyện phối 

hợp) 

UBND cấp xã 
Thường 

xuyên 

Báo cáo kết quả 

hàng quý, 6 

tháng, năm. 

 

7 

Công khai quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất, khung giá bồi thường, hỗ 

trợ tái định cư. 

100% quy hoạch, kế 

hoạch khung giá được 

công khai. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

UBND cấp huyện; 

UBND cấp xã 

Thường 

xuyên 

Báo cáo kết quả 

hàng quý, 6 

tháng, năm. 

 

8 

Tổ chức đối thoại của UBND cấp 

xã với người dân địa phương ít 

nhất 1 năm/lần 

01 năm/lần 
UBND cấp 

huyện 
UBND cấp xã 

Định kỳ theo 

quy định 
Kết quả thực hiện  

III Chỉ số nội dung trách nhiệm giải trình với nhân dân: 

1 

Thực hiện tốt công tác tiếp công 

dân; giải quyết kịp thời các phản 

ánh kiến nghị, khiếu nại, tố cáo 

của công dân. 

100% số lượng đơn 

thư khiếu nại, tố cáo 

được giải quyết; 

100% người dân đến 

khiếu nại, tố cáo được 

giải quyết phù hợp 

với quy định của Nhà 

nước. 

Thanh tra 

tỉnh 

Các sở, ban, ngành; 

UBND cấp huyện; 

UBND cấp xã. 

Thường 

xuyên 

Báo cáo kết quả 

hàng quý, 6 

tháng, năm. 

 

2 

Thực hiện nghiêm quy định trách 

nhiệm giải trình của cơ quan Nhà 

nước trong việc thực hiện nhiệm 

100% kiến nghị của 

người dân được giải 

quyết. 

Thanh tra 

tỉnh 

Các sở, ban, ngành; 

UBND cấp huyện; 

UBND cấp xã. 

Thường 

xuyên 

Báo cáo kết quả 

hàng quý, 6 

tháng, năm. 

 



3 

vụ, quyền hạn được giao. 

3 

Nâng cao trách nhiệm xét xử trong 

tranh chấp dân sự, tạo niềm tin 

người dân vào kết quả xét xử. 

100% với kết quả 

thỏa đáng 

Tòa án nhân 

dân tỉnh 

Tòa án nhân dân tỉnh, 

Tòa án nhân dân cấp 

huyện 

Thường 

xuyên 

Báo cáo kết quả 

hàng quý, 6 

tháng, năm. 

 

4 

Tăng cường phổ biến, giáo dục 

pháp luật đến người dân; cung cấp 

dịch vụ pháp lý miễn phí cho 

người được trợ giúp pháp lý; 

hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ người 

dân tiếp cận các dịch vụ pháp lý 

theo quy định 

Người dân được 

hướng dẫn, hỗ trợ khi 

có nhu cầu 

Sở Tư pháp 

Sở Tư pháp; UBND 

cấp huyện; UBND cấp 

xã 

Thường 

xuyên 

Báo cáo kết quả 

hàng quý, 6 

tháng, năm. 

 

5 

Nâng cao sự hài lòng của người 

dân đối với thái độ hướng dẫn, giải 

trình của CBCC tại Trung tâm 

hành chính công tỉnh, Bộ phận một 

cửa cấp huyện, cấp xã. 

95% hài lòng 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp 

tỉnh; UBND cấp huyện; 

UBND cấp xã. 

Thường 

xuyên 

Báo cáo kết quả 

hàng quý, 6 

tháng, năm. 

 

6 

Thực hiện vai trò giám sát, phản 

biện xã hội góp phần nâng cao 

trách nhiệm giải trình của chính 

quyền cơ sở đối với người dân. 

100% hoạt động của 

cơ quan hành chính 

nhà nước cấp xã được 

giám sát. 

Đề nghị Ủy 

ban MTTQ 

Việt Nam 

tỉnh 

UBND cấp huyện; 

UBND cấp xã 

Theo định kỳ 

6 tháng 

Kế hoạch thực 

hiện, Báo cáo kết 

quả hàng quý, 6 

tháng, năm. 

 

IV Chỉ số nội dung kiểm soát tham nhũng trong khu vực công: 

1 

Tuyên truyền phổ biến các quy 

định của pháp luật, các văn bản 

pháp luật có liên quan về phòng, 

chống tham nhũng. 

100% các quy định 

của nhà nước được 

thực hiện. 

Thanh tra 

tỉnh 

Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh; Đài 

Truyền thanh - Truyền 

hình cấp huyện; Báo 

Lào Cai; Sở Văn hóa 

Thể thao và Du lịch, 

UBND cấp huyện, cấp 

xã. 

Thường 

xuyên 

Kế hoạch thực 

hiện, Báo cáo kết 

quả hàng quý, 6 

tháng, năm. 

 

2 

Nâng cao chất lượng đầu vào trong 

thi tuyển, tuyển dụng công chức, 

viên chức trên địa bàn tỉnh. 

100% đáp ứng nhu 

cầu công việc được 

giao 

Sở Nội vụ 

Các sở, ban, ngành; 

UBND cấp huyện, cấp 

xã 

Thường 

xuyên 

Báo cáo kết quả 

thực hiện 
 

3 
Tự kiểm tra về công vụ, công 

chức, viên chức trong thực thi 

100% cơ quan, đơn vị 

thực hiện tự kiểm tra 
Sở Nội vụ 

Các sở, ban, ngành; 

UBND cấp huyện, cấp 

Thường 

xuyên 

Báo cáo kết quả 

thực hiện 
 



4 

công vụ. Xử lý nghiêm đối với các 

trường hợp vi phạm như: Sách 

nhiễu, gây khó khăn cho người dân 

hoặc lợi dụng chức vụ, vị trí công 

tác để trục lợi cá nhân... 

xã 

4 

Kê khai tài sản của cán bộ, công 

chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị 

từ cấp tỉnh; cấp huyện đến cấp xã 

theo đúng quy định. 

100% cơ quan, đơn vị  

thực hiện 

Thanh tra 

tỉnh 

Các cơ quan, đơn vị từ 

cấp tỉnh đến cấp xã. 

Tháng 12 

hàng năm 

Báo cáo kết quả 

tự thực hiện. 
 

5 Nâng cao chất lược ngành giáo dục 

100% công chức, viên 

chức bậc mầm non, 

tiểu học được bồi 

dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ. 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 
 UBND cấp huyện 

Thường 

xuyên 

Báo cáo kết quả 

thực hiện 
 

6 
Nâng cao chất lượng phục vụ 

ngành y tế 

100% công chức, viên 

chức tại các Bệnh 

viện tuyến tỉnh; Trung 

tâm y tế các huyện, 

thị xã, thành phố; 

Trạm y tế các xã, 

phường, thị trấn được 

bồi dưỡng chuyên 

môn nghiệp vụ, văn 

hóa giao tiếp với bệnh 

nhân. 

Sở Y tế  

Bệnh viện tuyến tỉnh; 

Trung tâm y tế các 

huyện, thị xã, thành 

phố; Trạm y tế các xã, 

phường, thị trấn 

Thường 

xuyên 

Báo cáo kết quả 

thực hiện 
 

V Chỉ số nội dung thủ tục hành chính công: 

1 

Rà soát các quy định, TTHC thuộc 

phạm vi quản lý; kiến nghị cắt 

giảm các TTHC rườm rà, không 

cần thiết để giảm thời gian và chi 

phí giải quyết TTHC cho người 

dân, doanh nghiệp. 

Theo Kế hoạch của 

UBND tỉnh 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Các sở, ban, ngành; 

UBND cấp huyện; 

UBND cấp xã 

Thường 

xuyên 

Báo cáo kết quả 

hàng quý, 6 

tháng, năm. 

 

2 
Nâng cao chất lượng giải quyết 

TTHC cho người dân, tổ chức  

Kết quả TTHC đảm 

bảo chất lượng và tiến 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Các sở, ban, ngành; 

UBND cấp huyện; 

Thường 

xuyên 

Báo cáo kết quả 

thực hiện 
 



5 

độ UBND cấp xã 

3 

Thực hiện kiểm tra việc thực hiện 

công tác kiểm soát TTHC; thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông 

Theo Kế hoạch của 

UBND tỉnh 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Các sở, ban, ngành; 

UBND cấp huyện; 

UBND cấp xã 

Thường 

xuyên 

Báo cáo kết quả 

thực hiện 
 

4 
Kiểm tra liên ngành công tác 

CCHC 

30% các cơ quan 

chuyên môn cấp tỉnh, 

đơn vị hành chính cấp 

huyện; UBND cấp xã 

được kiểm tra 

Sở Nội vụ 
Các cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

Quý III năm 

2021 

Kế hoạch, Báo 

cáo kết quả kiểm 

tra; báo cáo sau 

khắc phục. 

 

5 
Nâng cao chất lượng trong cấp 

giấy phép xây dựng 

Trả lời bằng văn bản 

đối với việc cấp phép 

không đạt yêu cầu trả 

lại hồ sơ. 

Sở Giao 

thông Vận tải 

- Xây dựng 

Sở Giao thông Vận tải - 

Xây dựng; UBND cấp 

huyện 

Thường 

xuyên 

Báo cáo kết quả 

thực hiện 
 

6 
Nâng cao chất lượng giải quyết 

TTHC thuộc lĩnh vực đất đai. 

Có ít nhất 95% hồ sơ 

TTHC thuộc lĩnh vực 

đất đai giải quyết 

đúng hẹn, đúng quy 

định; có văn bản xin 

lỗi người dân đối với 

100% hồ sơ giải quyết 

trễ hẹn. 

Sở Tài 

nguyên Môi 

trường 

Sở Tài nguyên Môi 

trường; UBND cấp 

huyện; UBND cấp xã. 

Thường 

xuyên 

Báo cáo tỷ lệ hồ 

sơ giải quyết; 

danh sách TTHC 

được giải quyết 

 

VI Chỉ số nội dung cung ứng dịch vụ công: 

1 

Tăng cường chính sách bảo hiểm y 

tế để góp phần tăng tỷ lệ người dân 

tham gia bảo hiểm y tế. 

Theo Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ 

và của UBND tỉnh 

giao. 

Bảo Hiểm xã 

hội tỉnh 

Bảo Hiểm xã hội tỉnh; 

Bảo Hiểm xã hội cấp 

huyện; UBND cấp 

huyện; UBND cấp xã 

Thường 

xuyên 

Báo cáo kết quả 

hàng quý, 6 

tháng, năm. 

 

2 

Thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, 

bổ sung, xây dựng và thực hiện 

quy tắc ứng xử của cán bộ, công 

chức, viên chức trong ngành y tế.  

Theo quy định của Bộ 

Y Tế 
Sở Y tế 

Bệnh viện tuyến tỉnh; 

Trung tâm y tế các 

huyện, thị xã, thành 

phố. 

Thường 

xuyên 

Báo cáo kết quả 

hàng quý, 6 

tháng, năm. 

 

3 

Kịp thời tiếp nhận, xử lý, phản ánh 

của người dân đối với sự phục vụ 

của cán bộ, công chức, viên chức 

Theo quy định của Bộ 

Y Tế 
Sở Y tế 

Bệnh viện tuyến tỉnh; 

Trung tâm y tế các 

huyện, thị xã, thành 

Thường 

xuyên 

Báo cáo kết quả 

hàng quý, 6 

tháng, năm. 

 



6 

tại các bệnh viện công lập tuyến 

tỉnh, tuyến huyện. 

phố. 

4 

Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm 

tra về tình trạng dạy thêm, học 

thêm; các khoản thu, chi, phí, lệ 

phí, các loại quỹ tại các trường tiểu 

học công lập. 

Ít nhất 01 đợt/năm 
Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Thường 

xuyên 

Báo cáo kết quả 

thực hiện 
 

5 

Tham mưu các giải pháp nâng cấp 

lưới điện nhằm bảo đảm cung cấp 

điện phục vụ phát triển kinh tế - xã 

hội và điện phục vụ sinh hoạt của 

người dân trên địa bàn tỉnh. 

Các giải pháp được 

triển khai thực hiện 

Sở Công 

Thương 

Công ty Điện lực tỉnh 

Lào Cai 

Thường 

xuyên 

Báo cáo kết quả 

hàng quý, 6 

tháng, năm. 

 

6 
Nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng 

giao thông 

Theo chỉ tiêu và lộ 

trình giao thông của 

tỉnh 

Sở Giao 

thông Vận 

tải - Xây 

dựng 

UBND cấp huyện 

Theo kế hoạch 

phát triển 

KT - XH của 

tỉnh; Kế 

hoạch/Chương 

trình nông 

thôn mới. 

Kế hoạch thực 

hiện; Báo cáo kết 

quả hàng quý, 6 

tháng, năm. 

 

7 
Nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng 

đô thị 

Theo chỉ tiêu và hạ 

tầng; lộ trình thực 

hiện  

Sở Giao 

thông Vận 

tải - Xây 

dựng 

UBND cấp huyện 
Thường 

xuyên 

Báo cáo kết quả 

thực hiện 
 

8 

Thực hiện tốt các Chương trình 

mục tiêu quốc gia về phòng, chống 

tội phạm; phòng chống ma túy; 

quan tâm xây dựng, củng cố các 

nòng cốt làm công tác bảo đảm an 

ninh trật tự ở cơ sở; phát huy hiệu 

quả các mô hình bảo vệ an ninh 

trật tự ở khu dân cư, không để phát 

sinh điểm nóng về an ninh trật tự 

tại địa phương. 

Theo chương trình, 

mục tiêu quốc gia 
Công an  tỉnh 

Công an huyện; Công 

an xã 

Thường 

xuyên 

Báo cáo kết quả 

hàng quý, 6 

tháng, năm. 

 

VII Chỉ số nội dung Quản trị môi trường: 
1 Thực hiện thu gom và xử lý giác Trên 90% lượng giác Sở Tài Các cơ quan, đơn vị Thường Báo cáo kết quả  



7 

thải sinh hoạt theo quy định thải ra môi trường 

được thu gom, xử lý. 

nguyên và 

Môi trường. 

liên quan xuyên hàng quý, 6 

tháng, năm. 

2 

Mở rộng hệ thống cung cấp nước 

sạch để phục vụ nhân dân theo 

Chương trình mục tiêu quốc gia về 

nước sạch và vệ sinh môi trường 

nông thôn. 

Theo Chương trình 

mở rộng quy mô vệ 

sinh và nước sạch 

nông thôn. 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Thường 

xuyên 

Báo cáo kết quả 

hàng quý, 6 

tháng, năm. 

 

VIII Chỉ số nội dung quản trị điện tử: 

1 

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong 

hoạt động, quản lý điều hành của 

các cơ quan nhà nước, hoàn thiện 

các mục tiêu xây dựng Chính 

quyền điện tử.  

Theo Đề án, Chương 

trình, Kế hoạch của 

tỉnh 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

Các cơ quan, đơn vị có 

liên quan  

Thường 

xuyên 

Báo cáo kết quả 

hàng quý, 6 

tháng, năm. 

 

2 
Thực hiện có hiệu quả dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, 4 

Tỷ lệ hồ sơ TTHC 

cung cấp trực tuyến 

mức độ  3, 4 có phát 

sinh hồ sơ đạt từ 60% 

trở lên. 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

Các sở, ban, ngành 

thuộc tỉnh; UBND cấp 

huyện; UBND cấp xã 

Thường 

xuyên 
Báo cáo định kỳ  

3 

Đồng bộ hóa, tích hợp TTHC lên 

cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng 

Dịch vụ công của tỉnh. 

- Các TTHC được tích 

hợp; 

- 100% TTHC dịch 

vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4 được tích 

hợp. 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Văn phòng UBND 

tỉnh; các sở, ban, ngành 

thuộc tỉnh; UBND cấp 

huyện 

Thường 

xuyên 

Kế hoạch thực 

hiện; báo cáo kết 

quả. 

 

4 

Tiếp cận và sử dụng cổng thông tin 

điện tử của chính quyền địa 

phương và phúc đáp qua cổng 

thông tin điện tử 

Tăng lượt người dân 

sử dụng, tra cứu 

thông tin trên cổng 

thông tin điện tử;  

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Các cơ quan, đơn vị có 

Cổng thông tin điện tửu 

thành viên 

Thường 

xuyên 

Kế hoạch thực 

hiện; báo cáo kết 

quả. 

 

5 
Tiếp cận và sử dụng internet tại địa 

phương 

Tăng lượng người sử 

dụng internet 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

Các nhà mạng cung cấp 

dịch vụ và đơn vị có 

liên quan 

Thường 

xuyên 

Báo cáo kết quả 

định kỳ 
 

 

 



8 
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