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KẾ HOẠCH 

Nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2020 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh 

Hưng Yên về nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh 

Hưng Yên năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 120/KH-SVHTTDL ngày 30/12/2019 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2020; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch nâng cao chỉ số Hiệu quả 

quản trị và hành chính công năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch cải cách hành chính năm 

2020 góp phần nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh; 

- 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, 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 cán bộ, công chức, viên chức đối với nhân dân. 

2. Yêu cầu: 

- Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị tăng cường chỉ đạo toàn diện, thống nhất 

các nội dung, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ được giao; 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời giải quyết các vướng mắc, bức 

xúc của của tổ chức và cá nhân; 

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

chuyên môn của đơn vị. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP: 

1. Đối với nội dung “Tham gia của người dân cở cấp cơ sở”: 

- Phải thực chất, gắn việc phục vụ quyền lợi chính đáng của nhân dân; người 

dân có quyền được biết, được tham gia thực hiện hoặc kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện, đặc biệt các nội dung liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân; 



- Tuyên truyền, triển khai các hình thức thích hợp để nhân dân phản ánh kiến 

nghị, tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ trương chính sách của Đảng và pháp 

luật của nhà nước, các cơ chế, chính sách của Trung ương, của địa phương; 

- Các phòng, ban, đơn vị  tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển 

khai thực hiện ở cấp cơ sở. 

2. Đối với nội dung “Công khai, minh bạch”: 

- Các phòng, ban, đơn vị đẩy mạnh việc công khai minh bạch, đầy đủ và kịp 

thời các thông tin, số liệu, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của đơn vị 

bằng nhiều hình thức để các tổ chức, công 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 người 

đứng đầu đơn vị; 

- Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời đề xuất, 

kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bãi bỏ, thay thế hoặc ban hành 

mới. 

3. Đối với nội dung “Trách nhiệm giải trình với người dân”: 

- Thực hiện nghiêm Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính 

phủ về việc quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực 

hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; 

 - Nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân trong việc thực hiện nhiệm 

vụ, quyền hạn được giao; 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. 

4. Đối với nội dung “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”: 

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật và các 

văn bản có liên quan về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức phù hợp 

để cán bộ, công chức, viên chức biết, thực hiện và người dân giám sát việc thực 

hiện; 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác phòng chống, tham nhũng, kiểm 

tra công vụ, việc giải quyết thủ tục hành chính. Công khai các kết luận thanh tra, 

kiểm tra cũng như việc chấp hành kết luận thanh tra, kiểm tra; 

- Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của cán 

bộ, công chức, viên chức; 

- Thường xuyên khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với 

chất lượng các dịch vụ công được cung cấp. 

5. Đối với nội dung “Thủ tục hành chính công”: 

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

tác cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện nghiêm túc, có chất lượng công tác rà 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-90-2013-nd-cp-trach-nhiem-giai-trinh-cua-co-quan-nha-nuoc-203776.aspx


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 các tổ chức, công 

dân. 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, công khai phí và lệ phí, hướng dẫn cụ 

thể quy trình thực hiện của từng hoạt động trên Cổng thông tin điện tử của Sở, của  

Tỉnh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 

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

chính; tăng số lượng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4; 

tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức trong việc tiếp 

nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công 

ích để tạo điều kiện thuận lợi và cắt giảm chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân; 

- Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 

của UBND tỉnh ban hành quy định về văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập tỉnh Hưng Yên; 

 - Tăng cường kiểm tra việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát 

thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị. 

6. Đối với nội dung “Cung ứng dịch vụ hành chính công”: 

- Nâng cao hơn nữa chất lượng cung cấp dịch vụ công; thực hiện có hiệu quả 

công tác cải cách thủ tục hành chính; 

- Nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ 

nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; 

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chương trình, mục 

tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; tiếp tục đẩy mạnh 

phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc. 

7. Đối với nội dung “Quản trị môi trường”: 

Tăng cường phối hợp với các địa phương, đơn vị trong công tác bảo vệ môi 

trường tại các khu, điểm du lịch, các di tích, khách sạn, nhà nghỉ.... 

8. Đối với nội dung “Quản trị điện tử”: 

- Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 27/12/2019 của 

UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà 

nước tỉnh Hưng Yên năm 2020; 

-  Thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản 

và điều hành. 

 



III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Văn phòng Sở: 

- Chủ trì, tham mưu giúp Lãnh đạo Sở chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, 

kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch này. 

- Nghiên cứu, tham mưu Lãnh đạo Sở đưa nội dung thực hiện Kế hoạch này 

thành một tiêu chí để đánh giá khen thưởng cuối năm. 

2. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở: 

- Quán triệt, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của 

đơn vị mình nhận thức đầy đủ các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của 

đơn vị. 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, xây dựng kế 

hoạch thực hiện cụ thể gửi về Văn phòng Sở để theo dõi, tổng hợp. Trong kế hoạch 

của từng đơn vị cần phân công rõ trách nhiệm vai trò người đứng đầu để có cơ sở 

kiểm tra, đôn đốc kết quả thực hiện của các đơn vị. 

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch của các đơn vị đảm bảo tiến độ, chất lượng.  

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng phục vụ và đạo đức công vụ 

của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý để cải thiện mức độ hài 

lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; có các 

biện pháp tuyên truyền phù hợp để nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của 

công dân, tạo sự phối hợp chặt chẽ, gắn bó mật thiết giữa cơ quan, đơn vị và nhân 

dân trong giải quyết công việc. 

- Định kỳ 6 tháng, năm báo cáo Lãnh đạo Sở việc triển khai thực hiện các nội 

dung trong Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Văn Hòa 
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