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KẾ HOẠCH 
thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 07/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao các chỉ số 
 PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 

----- 

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 07/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao các chỉ số PAR INDEX, 

SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 

xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:   

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong công tác cải cách 

hành chính; nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức trong thực thi công vụ, hỗ trợ, phục vụ doanh nghiệp và người 

dân, góp phần thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao thứ hạng Chỉ số cải cách 

hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ 

của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành 

chính công (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh giai đoạn 2021 - 

2025, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh gắn với xây dựng nền hành 

chính minh bạch, liêm chính, hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu người dân và tổ chức. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 

11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và công tác cải cách hành chính phải bảo 

đảm nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU  

1. Lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, tầm quan trọng 

của công tác cải cách hành chính 

Các cấp ủy phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp 

và các đoàn thể Khối thường xuyên tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác 

cải cách hành chính; tạo sự chuyển biến về nhận thức, thái độ và hành động trong 

thực hiện cải cách hành chính của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 

đoàn viên, hội viên. 
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* Phân công thực hiện:  

- Ban Tuyên giáo - Dân vận tham mưu văn bản khi có chỉ đạo của cấp trên.  

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện. 

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2. Lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục có 

hiệu quả các hạn chế trong công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị 

Hàng năm, căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính, 

cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan chỉ đạo rà soát, xác định các nội dung còn 

hạn chế để xây dựng chương trình, kế hoạch khắc phục; thường xuyên kiểm tra, 

giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về công tác 

cải cách hành chính, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong phạm vi 

quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển, thay thế ngay những cán bộ, công chức, viên 

chức có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp.  

* Phân công thực hiện: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trong các cơ quan, 

đơn vị có liên quan. 

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

3. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo chức năng 

nhiệm vụ được giao để góp phần nâng cao điểm số các chỉ số PAR INDEX, 

SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh  

Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo triển khai  

thực hiện các nội dung nêu tại Kế hoạch số 2992/KH-UBND, ngày 12/8/2021 của 

UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số PAR INDEX, 

Chỉ số PAPI, Chỉ số SIPAS trên địa bàn tỉnh năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 

của tỉnh và Công văn số 3494 /UBND-NCKSTTHC, ngày 21/9/2021 của UBND 

tỉnh về việc triển khai các Chỉ thị về CCHC trên địa bàn tỉnh. 

* Phân công thực hiện: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trong các cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch số 2992/KH-UBND nêu trên.  

* Thời gian thực hiện: Hàng năm và theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh. 

4. Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất 

lượng dịch vụ hành chính công 

Cấp ủy trong các cơ quan, đơn vị có liên quan trong giải quyết thủ tục hành 

chính tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và hoàn thiện quy trình giải quyết 

thủ tục hành chính liên thông, liên thông điện tử giữa các cấp, các ngành gắn với rà 

soát cắt giảm thời gian; kịp thời công bố, công khai các thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị; thực hiện đảm bảo việc công khai các 

loại quy hoạch; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục, nâng cao trình 
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độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức, nhất là số cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tiếp 

xúc, nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, không 

để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính 

cho tổ chức, cá nhân. 

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với lãnh đạo Văn phòng UBND 

tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm 

Hành chính công tỉnh. 

* Phân công thực hiện: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trong các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp có liên quan; Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh. 

* Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

5. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát  

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ 

chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, 

ngày 07/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

trong việc nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh giai đoạn 

2021 - 2025 và các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của Đảng có liên quan đến công tác 

cải cách hành chính. 

Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tăng 

cường lãnh đạo, chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với tổ chức, cá nhân 

thuộc phạm vi quản lý trong việc giải quyết thủ tục hành chính, nhất là ở các lĩnh 

vực phức tạp, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: Tài nguyên, môi trường, đầu 

tư, xây dựng…  

* Phân công thực hiện:  

- Ủy ban Kiểm tra phối hợp với Ban Tuyên giáo - Dân vận tham mưu Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối công tác kiểm tra, giám sát hàng năm; 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trong các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

* Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Cấp ủy cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh 

nghiệp căn cứ tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Kế hoạch 

này để triển khai thực hiện; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả về Đảng ủy Khối 

(qua Ban Tuyên giáo - Dân vận) để theo dõi, chỉ đạo.  

2. Các ban của Đảng ủy và đoàn thể Khối căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các 

nội dung trong Kế hoạch này để tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh 

đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện. 
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3. Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi, đôn đốc việc triển khai 

thực hiện Kế hoạch này và tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối báo cáo kết quả 

định kỳ hàng năm và khi có yêu cầu./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy,    
- Ban Dân vận Tỉnh ủy, 
- Các đ/c Ủy viên BTVĐUK, 
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- Các ban, đoàn thể Khối, 
- Lưu VP, TGDV. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

  
 

 
    
 
 
           Phạm Thị Tố Loan 
 
 
             

  
  

(b/c) 


