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KẾ HOẠCH 

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

năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày    /     /2022 

của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục duy trì các nội dung thành phần đạt điểm số cao, đồng thời cải 

thiện đối với các nội dung thành phần có điểm số thấp của Chỉ số PAPI năm 2021 

để cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI năm 2022 của tỉnh. 

- Xác định rõ những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực để cải thiện, nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả công tác điều hành và quản lý nhà nước; nâng cao trách nhiệm của 

người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng nền hành chính 

phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. 

- 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, nâng cao chất lượng điều hành, quản 

trị và hành chính công của bộ máy chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở, xây 

dựng nền hành chính minh bạch, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp, 

thống nhất, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp đối 

với Nhân dân. 

2. Yêu cầu 

- Kế hoạch được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã, tập trung trọng 

điểm ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; xác định cải thiện và nâng cao 

Chỉ số PAPI là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, liên tục của các cơ quan, đơn vị, 

đặc biệt là cấp huyện và cấp xã. 

- Các cơ quan nhà nước phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong 

hệ thống chính trị và toàn xã hội; kịp thời giải quyết các vướng mắc, kiến nghị 

của người dân. 

- Trên cơ sở nội dung Kế hoạch của UBND tỉnh, các cấp, các ngành và các 

địa phương trong tỉnh đánh giá đúng thực trạng, chủ động xây dựng Kế hoạch, 

giải pháp thực hiện các Chỉ số nội dung, nội dung thành phần thuộc Chỉ số PAPI 

đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

Để cải thiện hiệu quả phục vụ Nhân dân của chính quyền địa phương, nâng 

cao Chỉ số PAPI năm 2022 của tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là UBND cấp huyện) và UBND 
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các xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã) thực hiện đồng bộ các 

nhiệm vụ và giải pháp sau: 

1. Nhiệm vụ và giải pháp chung 

- Rà soát, đánh giá lại chất lượng việc triển khai thực hiện giải pháp nâng 

cao kết quả chỉ số PAPI năm 2021 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 

12127/UBND-VP ngày 07/9/2021, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn 

vị, địa phương trong việc để xảy ra những hạn chế, tồn tại kéo dài, có biện pháp 

chấn chỉnh, khắc phục triệt để. 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ 

được UBND tỉnh giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này để cải thiện, nâng cao 

Chỉ số PAPI năm 2022. 

- Thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung Chỉ số PAPI; kết 

quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương. Khuyến khích người dân 

phát huy vai trò, quyền lợi và trách nhiệm đóng góp ý kiến, giám sát trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ của chính quyền địa phương. 

- Tăng cường tự kiểm tra, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp 

được UBND tỉnh giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

- Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng 

giao tiếp cho đội ngũ công chức, viên chức để cải thiện, nâng cao năng lực, ý thức 

trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ trong thực thi công vụ, khắc phục tồn tại, 

hạn chế, thiếu sót đối với những chỉ tiêu qua khảo sát người dân đánh giá thấp. 

- Chính quyền cấp xã (cấp ủy Đảng, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt 

Nam, các tổ chức đoàn thể) tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện quy chế 

dân chủ ở cơ sở; phát huy rộng rãi quyền làm chủ của Nhân dân và thực hiện tốt, 

có hiệu quả phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám 

sát, dân thụ hưởng”. Đồng thời tổ chức triển khai kịp thời các chủ trương, chính 

sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến người dân tại các thôn, ấp, khu phố, khu 

dân cư trên địa bàn; thường xuyên tổ chức thông tin, đối thoại, bám sát địa bàn, 

khảo sát sự hài lòng của người dân để lắng nghe tâm tư nguyện vọng và kịp thời 

giải quyết những phản ánh, kiến nghị của người dân. 

2. Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể: UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, 

UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện các nhiệm vụ giải pháp để cải thiện, 

nâng cao 118 chỉ tiêu của Chỉ số PAPI tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã 

- Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tiến hành rà soát 

những nội dung còn hạn chế thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao theo kết quả 

đánh giá xếp hạng chỉ số PAPI năm 2021 của tỉnh và xây dựng kế hoạch cải thiện, 

nâng cao chỉ số PAPI năm 2022 gửi về Sở Nội vụ trước ngày 25/8/2022 để tổng 

hợp, báo cáo UBND tỉnh (UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo UBND cấp 

xã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI năm 

2022, trong đó đặc biệt quan tâm tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan 
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đến người dân sinh hoạt tại cơ sở thôn, ấp, tổ dân phố và hoạt động tại các Trung 

tâm văn hóa học tập cộng đồng và tổng hợp gửi Sở Nội vụ). 

- Các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực được giao nhiệm vụ tại Phụ lục kèm 

theo Quyết định này có trách nhiệm: Hướng dẫn, cung cấp nội dung thông tin, tài 

liệu có liên quan đến 08 chỉ số nội dung của Chỉ số PAPI để UBND cấp huyện  

xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 

20/8/2022 để theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; Đôn đốc, theo dõi, kiểm tra 

UBND cấp huyện, UBND cấp xã về chuyên môn theo ngành, lĩnh vực phụ trách 

trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số 

PAPI năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Thường xuyên cập nhật các quy định mới để 

hướng dẫn kịp thời. 

- UBND cấp huyện trực tiếp tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra đôn 

đốc UBND cấp xã thực hiện các nội dung nhiệm vụ để cải thiện, nâng cao Chỉ số 

PAPI năm 2022; Chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng 

cấp hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra UBND cấp xã trong việc thực hiện 

quy chế dân chủ ở cơ sở; Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ để 

tổng hợp; Chịu trách nhiệm toàn bộ về kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, 

giải pháp để cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI năm 2022 trên địa bàn. 

- UBND cấp xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp để cải thiện, 

nâng cao các chỉ số nội dung của Chỉ số PAPI năm 2022 theo nhiệm vụ được 

phân công tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.   

2. Giao Sở Tư pháp 

Là cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên của Hội đồng rà soát lại các nội 

dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật và lồng ghép với các nội dung liên quan 

đến 08 chỉ số nội dung của Chỉ số PAPI đến người dân ở cơ sở thôn, ấp, tổ dân 

phố; đồng thời phối hợp cùng địa phương phân cấp thực hiện. 

 3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Kế hoạch tuyên 

truyền, phổ biến các các nội dung liên quan đến 08 chỉ số nội dung của Chỉ số 

PAPI đến người dân ở cơ sở thôn, ấp, tổ dân phố trên các phương tiện thông tin 

đại chúng. Hoàn thành trong tháng 8/2022 gửi Sở Nội vụ theo dõi. 

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền 

kết quả Chỉ số PAPI của tỉnh, mục đích, ý nghĩa, giải pháp để cải thiện, nâng cao 

Chỉ số PAPI của tỉnh. Đổi mới các hình thức tuyên truyền, các chương trình, 

chuyên mục nhằm thu hút sự chú ý lắng nghe, quan tâm tìm hiểu của người dân 

đối với các nội dung về Chỉ số PAPI. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

- Phối hợp với các cơ quan, các cấp chính quyền trong tỉnh triển khai thực 

hiện, tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, 

giải pháp để cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI năm 2022 trên địa bàn tỉnh; thường 
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xuyên trao đổi thông tin với Sở Nội vụ về triển khai khảo sát PAPI trên địa bàn 

tỉnh (địa bàn khảo sát, thời gian khảo sát, đối tượng khảo sát…); hỗ trợ lực lượng 

điều tra viên thực hiện khảo sát. 

- Hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã phối 

hợp với UBND cùng cấp trong việc tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa 

của Chỉ số PAPI; trách nhiệm của hệ thống chính trị trong việc cải thiện, nâng cao 

Chỉ số PAPI. 

6. Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Dân vận cấp huyện, hệ thống dân vận cơ sở phối 

hợp UBND cùng cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ nhằm cải thiện, nâng cao 

Chỉ số PAPI năm 2022 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt gắn với việc thực hiện công tác 

dân vận chính quyền, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các chính sách của Nhà nước, đặc biệt chú trọng 

những nội dung liên quan quyền lợi, nghĩa vụ, vấn đề mật thiết đến đời sống của 

người dân; thường xuyên tuyên truyền nội dung Pháp lệnh số 34/2007/PL-

UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các quy định 

của Trung ương, của tỉnh về thực hiện dân chủ ở xã phường, thị trấn; cung cấp 

thông tin về hoạt động của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, chức năng, 

nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, các vị trí lãnh đạo, quản lý của địa phương.  

8. Sở Nội vụ 

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 

để cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI năm 2022 trên địa bàn tỉnh và báo cáo kết quả 

định kỳ hàng tháng về UBND tỉnh. 

- Tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI của các cơ quan, đơn vị, địa phương (lồng 

ghép vào kế hoạch kiểm tra CCHC của tỉnh) để kịp thời phát hiện những khó 

khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai 

thực hiện để tham mưu UBND tỉnh có giải pháp tháo gỡ, điều chỉnh cho phù hợp. 

9. UBND tỉnh phân công đồng chí Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh phụ trách, theo dõi việc triển khai thực hiện Chỉ số PAPI năm 2022 

trên địa bàn tỉnh. 

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện 

các nhiệm vụ và giải pháp để cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI năm 2022 gửi về Sở 

Nội vụ định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh 

(UBND huyện tổng hợp báo cáo đối với UBND cấp xã trên địa bàn). Trong quá 

trình tổ chức, triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương có những khó 

khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để xem xét, 

chỉ đạo./. 
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