
     

 

KẾ HOẠCH 

Khắc phục tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao các Chỉ số: PAR INDEX, 

SIPAS và PAPI tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 và những năm tiếp theo 

 

 

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương 

trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021-2030; Công văn số 

3787/BNV-CCHC ngày 04/8/2021 của Bộ Nội vụ về việc triển khai các nội dung 

sau Hội nghị trực tuyến công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 

2020 và Chỉ số CCHC năm 2020; trên cơ sở phân tích kết quả xếp hạng các chỉ 

số liên quan đến CCHC năm 2020 do các cơ quan Trung ương công bố1; nhằm 

tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế 

trong các chỉ số CCHC, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch khắc 

phục tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao các Chỉ số: Cải cách hành chính (PAR 

INDEX), Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành 

chính nhà nước (SIPAS), Hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh 

Hà Tĩnh năm 2021 và những năm tiếp theo, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu 

a) Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp 

về CCHC theo các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng 

Chính phủ và của tỉnh, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC để 

phấn đấu Hà Tĩnh đứng trong nhóm 10 đến 15 tỉnh, thành phố trong cả nước 

về chỉ số PAR INDEX; nhóm các tỉnh, thành phố trong cả nước về Chỉ số 

SIPAS đạt tỷ lệ hài lòng trên 90%; duy trì nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành 

phố đạt điểm cao nhất về Chỉ số PAPI. 

b) Phấn đấu trong năm 2021 và các năm tiếp theo, các lĩnh vực đánh giá, 

tiêu chí, tiêu chí thành phần của các Chỉ số: PAR INDEX, SIPAS; các trục nội 

dung, chỉ số nội dung, chỉ số thành phần của Chỉ số PAPI tiếp tục đạt và vượt 

điểm so với kết quả đã đạt được trong năm 2020, tăng điểm của từng tiêu chí, tiêu 

chí thành phần chưa đạt điểm hoặc đạt điểm thấp ngay trong năm 2021. 

2. Yêu cầu 

                                           
1 Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh đạt 85,31/100 điểm, xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố 

trong cả nước, giảm 04 bậc so với năm 2019, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ 

quan hành chính nhà nước (SIPAS) đạt 8,92/10 điểm (tỷ lệ 89,13%) xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, 

tăng 13 bậc so với năm 2019. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) đạt 45,005/80 điểm, xếp thứ 

5/63 tỉnh thành phố trong cả nước, tăng 11 bậc so với năm 2019 
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a) Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 513/KH-UBND ngày 

31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về CCHC tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 và các 

văn bản chỉ đạo có liên quan của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và 

rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai, thực 

hiện, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả (tăng điểm số, tăng thứ hạng) các lĩnh 

vực/Chỉ số nội dung/lĩnh vực đánh giá/tiêu chí thành phần của các chỉ số PAR 

INDEX, PAPI, SIPAS năm 2021 và những năm tiếp theo của tỉnh. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ 

CẢI THIỆN, NÂNG CAO CÁC CHỈ SỐ 

1. Nhiệm vụ, giải pháp chung 

a) Tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế 

hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về CCHC. 

b) Nâng cao nhận thức và trách nhiệm, sự vào cuộc tích cực, chủ động của 

cả hệ thống chính trị, của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động tại các cơ quan nhà nước, đặc 

biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong 

công tác CCHC nhằm cải thiện, nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI 

của tỉnh. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao chủ trì các 

nội dung của CCHC chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về Chỉ 

số thành phần và thứ hạng thuộc trách nhiệm của cơ quan mình chủ trì, theo dõi, 

triển khai. 

c) Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ về 

CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xác định rõ đây là một nhiệm vụ 

trọng tâm, tạo chuyển biến căn bản trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương, nhất 

là các chỉ số đang có điểm số và xếp hạng thấp. 

d) Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực sự chủ động, nghiên cứu hoặc 

tham khảo các sáng kiến, mô hình, cách làm hiệu quả của các đơn vị, địa phương 

trong và ngoài tỉnh để áp dụng/vận dụng có hiệu quả công tác CCHC, nhất là các 

giải pháp có tính đột phá nhằm giải quyết các ách tắc, “điểm nghẽn” công việc tại 

cơ quan, đơn vị, địa phương mình. 

đ) Tăng cường kiểm tra thường xuyên, đột xuất để đôn đốc công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực 

hiện nhiệm vụ CCHC và chịu trách trách nhiệm về nhiệm vụ đã được giao. 

2. Nhiệm vụ, giải pháp gắn với trách nhiệm của từng đơn vị, địa 

phương cụ thể tại Phụ lục 1, 2, 3 gửi kèm theo. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao 

chủ động đề ra các biện pháp, giải pháp, phân công trách nhiệm và nhiệm vụ với 

nguyên tắc “rõ việc - rõ người - rõ trách nhiệm - rõ thời gian - rõ hiệu quả” cho 

các phòng, ban, đơn vị và cho từng CB,CC,VC gắn với thường xuyên kiểm tra, 
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đôn đốc quyết liệt để triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm 

nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác CCHC hàng năm, giai đoạn theo Kế 

hoạch này và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trước mắt căn cứ kết quả CCHC 

đạt được 7 tháng đầu năm 2021 (nhất là ở các nội dung bị trừ điểm các Chỉ số: 

PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2020 của tỉnh và kết quả khắc phục của 7 tháng 

đầu năm 2021)2 để có giải pháp khắc phục kịp thời trong những tháng còn lại của 

năm 2021, nhằm cải thiện và nâng cao các Chỉ số năm 2021.  

2. Chú trọng thực hiện việc lấy ý kiến đánh giá hài lòng của người dân, tổ 

chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Đối với UBND cấp 

huyện cần lấy ý kiến đối với các lĩnh vực có tần suất giao dịch/tương tác nhiều 

với người dân, doanh nghiệp đang gặp vướng mắc, điểm nghẽn như: đất đai, xây 

dựng, đăng ký kinh doanh, thu hút đầu tư, lao động - thương binh và xã hội. Định 

kỳ hàng tháng có báo cáo kết quả tổng hợp việc triển khai lấy ý kiến đánh giá, báo 

cáo cơ quan cấp trên và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. 

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

chính, văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc, nhất là tại các Trung 

tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã; xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm hoặc điều chuyển, công chức, viên chức thiếu 

tinh thần, trách nhiệm, có thái độ không đúng mực khi tiếp xúc, làm việc với người 

dân, tổ chức; đảm bảo không còn để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu trong quá trình 

giải quyết công việc, cung ứng dịch vụ hành chính công. 

4. Có giải pháp, biện pháp tích cực để nâng cao tỷ lệ TTHC có phát sinh hồ 

sơ trực tuyến mức độ 3, 4 và hồ sơ TTHC được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch 

vụ bưu chính công ích. 

5. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố, thị xã tăng cường trực tiếp tham gia các buổi đối thoại, gặp 

mặt doanh nghiệp; trực tiếp chỉ đạo, phản hồi ý kiến doanh nghiệp và có cơ chế 

theo dõi, giám sát đảm bảo không để kéo dài tình trạng khó khăn, vướng mắc của 

nhà đầu tư, doanh nghiệp. 

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh, Cổng thông tin điện 

tử tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện, nêu gương các điển 

hình tiên tiến trong công tác CCHC của tỉnh và của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương, đặc biệt là các sáng kiến CCHC có hiệu quả trong thực tiễn. Đồng thời 

phản ánh những hạn chế, tồn tại của bộ máy, của cán bộ công chức, viên chức, 

người lao động của cơ quan nhà nước trong quá tình thực hiện CCHC. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh 

tăng cường giám sát việc triển khai công tác CCHC tại các sở, ban, ngành, địa 

phương, đặc biệt đối với việc giải quyết TTHC liên quan đến người dân, doanh 

nghiệp để đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời xử lý các trường hợp 

vi phạm theo quy định; vận động các hội viên, đoàn viên tích cực và tự giác tham 

                                           
2 Tại Báo cáo số 215/BC-SNV ngày 20/8/2021 của Sở Nội vụ về kết quả CCHC 7 tháng đầu năm và 

nhiệm vụ 5 tháng cuối năm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 
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gia với tư cách thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, tham gia xây dựng chính 

quyền. 

8. Giao Sở Nội vụ chủ trì, chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các cơ 

quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục Chỉ 

số PAR INDEX, SIPAS, PAPI của tỉnh đồng thời đôn đốc các đơn vị, địa phương 

báo cáo kịp thời nội dung các Chỉ số theo quy định của bộ, ngành chủ quản và 

phục vụ thông tin chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã  căn cứ nội dung Kế hoạch 

này khẩn trương tổ chức quán triệt, chỉ đạo bằng văn bản các nội dung thuộc trách 

nhiệm và thẩm quyền của mình; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện các nội dung 

Kế hoạch vào trong báo cáo công tác CCHC định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm của 

đơn vị, gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, 

đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ; 

- Vụ CCHC, Bộ Nội vụ  

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTQT tỉnh và các Đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn; 

- Các Ban QLDA thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh; 

- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh;  

- Lưu: VT, NC1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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