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chính (SIPAS); Chỉ số hiệu quả 

quản trị và hành chính công 
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       Phú Thọ, ngày        tháng 6 năm 2022 

                                 
                    

Kính gửi:           

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- Bưu điện tỉnh Phú Thọ. 

 

Năm 2021, các chỉ số phản ánh về hoạt động hành chính của tỉnh Phú Thọ 

tiếp tục được cải thiện tích cực: Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) đạt 

88,59 điểm, xếp thứ 9/63 tỉnh, thành (tăng 2,85 điểm và tăng một bậc so với năm 

2020); Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) đạt 89,3%, xếp thứ 

13/63 tỉnh, thành (tăng 1,1%, tăng 8 bậc so với năm 2020); Chỉ số hiệu quả quản 

trị và hành chính công (PAPI) đạt 45,34 điểm, xếp thứ 6/63 tỉnh, thành (tăng 32 

bậc so với năm 2020). Kết quả trên cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm cao của tỉnh 

trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh. 

Thực hiện Văn bản số 2340/BNV-CCHC ngày 03/6/2022 của Bộ Nội vụ 

về sử dụng kết quả Chỉ số CCHC năm 2021, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành 

chính năm 2021; trên cơ sở phân tích kết quả PAR INDEX, SIPAS1, kết quả 

PAPI năm 20212. Để tiếp tục duy trì và phát huy kết quả đạt được, khắc phục 

những tồn tại hạn chế, đẩy mạnh CCHC, nâng cao Chỉ số PAR INDEX; SIPAS; 

PAPI của tỉnh năm 2022 và các năm tiếp theo, góp phần cải thiện mạnh mẽ môi 

trường đầu tư kinh doanh; 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, 

thị thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Đối với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị 

Căn cứ kết quả phân tích PAR INDEX; SIPAS năm 2021 (theo Báo cáo số 

45/BC-SNV ngày 02/6/2022 của Sở Nội vụ giải trình các nội dung về Chỉ số 

CCHC (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục 
                                                 
1 Báo cáo số 45/BC-SNV ngày 02/6/2022 của Sở Nội vụ giải trình các nội dung về Chỉ số CCHC (PAR 

INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước 

(SIPAS) năm 2021 của tỉnh. 
2 Báo cáo số 46/BC-SNV ngày 02/6/20222 của Sở Nội vụ kết quả Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành 

chính công (PAPI) của tỉnh năm 2021. 
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vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2021 của tỉnh); kết quả phân 

tích PAPI năm 2021 (theo Báo cáo số 46/BC-SNV ngày 02/6/20222 của Sở Nội 

vụ kết quả Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh năm 

2021); căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để xây dựng, ban hành Văn 

bản chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực, công việc được giao, cụ thể như 

sau:  

- Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về 

CCHC và các nội dung PAR INDEX; SIPAS; PAPI, nhằm nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ; 

- Tăng cường triển khai, thực hiện CCHC; thực hiện có hiệu quả cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); tăng 

cường việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, đẩy mạnh thanh toán trực 

tuyến; dịch vụ bưu chính công ích; kiên quyết không để xảy ra tình trạng hồ sơ đã 

được cá nhân, tổ chức gửi nhưng không được tiếp nhận, xử lý. Chuẩn hóa, điện tử 

hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ, trao đổi văn bản trên môi trường mạng; 

- Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy; cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ 

quan hành chính đúng theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 

14/9/2020 của Chính phủ; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của 

Chính phủ3; 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chuyên ngành và các 

lĩnh vực được phân cấp; kịp thời khắc phục những kiến nghị của các đoàn thanh 

tra, kiểm tra, giám sát. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác 

tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trách nhiệm giải trình, đối thoại với người 

dân; tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tham gia đối thoại tại cơ sở và 

tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề bức xúc của người dân. Chú trọng các 

nội dung về công khai, minh bạch và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

về thu, chi ngân sách nhà nước và các nội dung về chế độ chính sách cho người 

dân. Kịp thời giải quyết các kiến nghị của người dân đảm bảo đúng quy định của 

pháp luật, tránh khiếu nại vượt cấp, kéo dài; 

- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương và 

của tỉnh4 về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức, văn hóa công vụ 
                                                 
3 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương. 
4 Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Kế hoạch số 

4531/KH-UBND ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh về tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng 

nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 04/CT-UBND 

ngày 13/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính 

nhà nước trên địa bàn tỉnh; Đề án tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước 

tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2022 - 2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-UBND Ngày 

19/01/2022 của UBND tỉnh)…  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-24-2014-nd-cp-to-chuc-co-quan-chuyen-mon-thuoc-ubnd-tinh-tp-truc-thuoc-trung-uong-225599.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-37-2014-nd-cp-co-quan-chuyen-mon-thuoc-uy-ban-huyen-quan-thi-xa-thanh-pho-thuoc-tinh-228336.aspx
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nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Xử lý nghiêm các tổ chức, 

cá nhân có sai phạm trong hoạt động công vụ; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu 

trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu khi để xảy ra vi phạm. Gắn công tác 

thi đua khen thưởng, đánh giá xếp loại công chức, viên chức với thực hiện 

CCHC; 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ và Bưu điện tỉnh trong triển khai, thực 

hiện các nội dung về điều tra xã hội học phục vụ cho xác định SIPAS, PAR 

INDEX của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành, thị tham mưu với cấp ủy cùng cấp chỉ đạo các 

ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã: Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; 

các quy định về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Tăng cường tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư, đảm bảo người dân 

hiểu biết và thực hiện được các quy định pháp luật liên quan đến đời sống; nâng 

cao ý thức về quyền lợi, nghĩa vụ trong việc tham gia vào đời sống chính trị tại 

cơ sở, cùng tham gia vào phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan hành chính 

nhà nước. 

2. Sở Nội vụ 

- Chủ trì, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ CCHC của tỉnh; 

phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, triển khai thực hiện tự đánh giá, 

chấm điểm Chỉ số CCHC; điều tra xã hội học để xác định SIPAS; PAR INDEX. 

Hằng năm, thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm; tổng hợp các tài liệu kiểm 

chứng có liên quan đối với lĩnh vực: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC; Cải 

cách tổ chức bộ máy hành chính; Cải cách chế độ công vụ; 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo trình 

UBND tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động đối với 

các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị; các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc tỉnh và các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại tỉnh 

(trên cơ sở tích hợp hai Bộ chỉ số đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động các cơ 

quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn và Bộ Chỉ số đánh giá, xác định 

Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành, thị vào thành một Bộ 

chỉ số). Đồng thời tổ chức, triển khai thực hiện đảm bảo đạt hiệu quả cao;  

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp sắp xếp, bố trí công chức lãnh đạo cấp 

phòng đảm bảo tính hợp lý; bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm 

đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tổ chức, thực hiện và giám sát việc tuyển dụng, 

sử dụng, bổ nhiệm…công chức, viên chức theo đúng quy định của pháp luật; 

- Tổ chức thực hiện kiểm tra CCHC, công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương, đạo đức công vụ; nâng cao chất lượng, thái độ, tinh thần phục vụ của cán 

bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước. 

 

 

                                                                                                                                                           
 



4 

 

3. Văn phòng UBND tỉnh 

- Chủ trì, tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện đối với 

lĩnh vực Cải cách thủ tục hành chính; hằng năm, thực hiện việc tự đánh giá, 

chấm điểm; tổng hợp các tài liệu kiểm chứng có liên quan đối với lĩnh vực này;  

- Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh về các giải pháp nhằm đảm bảo tất cả 

các cơ quan, đơn vị cập nhật kịp thời và công khai đầy đủ các TTHC thuộc thẩm 

quyền; cập nhật, công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC. Tăng cường 

đôn đốc việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông. Thực hiện nghiêm túc về thời gian giải quyết công việc, giảm tối đa tỷ 

lệ trả quá hạn trong giải quyết TTHC. Thực hiện nghiêm các nội dung về tiếp 

nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính được quy định tại Nghị 

định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ…Kịp thời giải quyết 

dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính 

(Nhằm đạt mục tiêu: Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ 

của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 90% vào năm 2025); 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị được phân công 

thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh giao đảm bảo chất lượng và thời gian quy định. 

4. Sở Tư pháp 

Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh về các giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng của lĩnh vực Cải cách thể chế. Hằng năm, thực hiện việc tự đánh giá, chấm 

điểm; tổng hợp các tài liệu kiểm chứng có liên quan đối với lĩnh vực này. Thực 

hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của Bộ Tư pháp.  

5. Sở Tài chính 

- Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh về các giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng của lĩnh vực Cải cách tài chính công. Hằng năm, thực hiện việc tự đánh giá, 

chấm điểm; tổng hợp các tài liệu kiểm chứng có liên quan đối với lĩnh vực này; 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, triển khai thực hiện 

đạt chỉ tiêu: Đến năm 2025, có tối thiểu 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo 

đảm chi thường xuyên; 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và đơn vị sự nghiệp khác 

có đủ điều kiện, hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc chuyển sang 

tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư;  

- Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh về các giải pháp nhằm đảm bảo thực 

hiện giải ngân theo kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hằng năm đạt tỷ lệ 

100%. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội 

dung đã phân cấp về quản lý ngân sách nhà nước; về quản lý, sử dụng tài chính 

tại các cơ quan, đơn vị, đặc biệt đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh về các giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng của lĩnh vực Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. 
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Hằng năm, thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm; tổng hợp các tài liệu kiểm 

chứng có liên quan đối với lĩnh vực này; 

- Đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến, vận hành và tích hợp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Mở 

rộng các hình thức thông tin, tuyên truyền nhằm tăng số lượng người dân, tổ chức 

tham gia sử dụng các dịch vụ TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 và sử 

dụng dịch vụ tiếp nhận/trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh về các giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng đối với các nội dung về tác động của CCHC đến phát triển KT-XH của 

tỉnh. Hằng năm, thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm; tổng hợp các tài liệu 

kiểm chứng có liên quan đối với nội dung này; 

- Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh về các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ 

doanh nghiệp thành lập mới trong năm; tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 

năm sau cao hơn năm trước. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 

nội dung đã phân cấp về quản lý đầu tư. 

8. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường 

Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh về các giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng quản lý nhà nước theo lĩnh vực phụ trách; nghiêm túc trong bảo vệ môi 

trường; nâng cao chất lượng không khí, chất lượng nước. Tăng cường công tác 

kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ quản lý nhà nước đã phân cấp 

cho cấp huyện, cấp xã (Theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/03/2016 của 

Chính phủ). 

9. Bưu điện tỉnh Phú Thọ 

- Phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các 

huyện, thành, thị thực hiện có hiệu quả công tác điều tra xã hội học để xác định 

SIPAS hằng năm, theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;  

- Đề xuất với UBND tỉnh giải pháp nhằm tăng số lượng tiếp nhận hồ sơ, trả 

kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện nghiêm chế độ tổng 

hợp số liệu, báo cáo định kỳ theo quy định. 

10. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

- Phối hợp với các các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên 

truyền CCHC, phổ biến pháp luật; tiếp thu, giải thích kịp thời các kiến nghị của 

người dân; tăng cường hiệu quả của các thiết chế đảm bảo trách nhiệm giải trình 

của chính quyền với người dân; đồng thời lồng ghép với công tác dân vận để 

người dân cùng phối hợp thực hiện; 

- Phân công cho các tổ chức thành viên, tăng cường tuyên truyền về 

CCHC; các nội dung của PAR INDEX; SIPAS; PAPI; phối hợp chặt chẽ với các 

tổ chức thực hiện khảo sát, đánh giá PAPI để kịp thời chia sẻ thông tin với Sở 

Nội vụ và UBND các huyện, thành, thị. 
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Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, 

thị nghiêm túc triển khai, thực hiện các nội dung trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Nội vụ; 

- TTTU, HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP; 

- Sở Nội vụ (03b); 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; 

- Phòng NCKSTTHC, PHC-TC; 

- TTPVHCC; 
- Lưu: VT, VX4. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Phan Trọng Tấn 
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