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KẾ HOẠCH 

Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công  

cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 (điều chỉnh) 

 
 

Căn cứ Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh Lào 

Cai về cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh 

(PAPI) của tỉnh Lào Cai năm 2021; 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai xây dựng Kế hoạch nâng cao 

Chỉ số PAPI năm 2021 với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu tổng quát: 

Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả 

quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Lào Cai năm 2021 trong 

lĩnh vực tài nguyên và môi trường, góp phần hoàn thành các mục tiêu cụ thể 

theo Kế hoạch của tỉnh đã đề ra, nâng cao kết quả xếp hạng Chỉ số PAPI tỉnh 

Lào Cai năm 2021. 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, pháp luật của Nhà 

nước; 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. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các 

cơ quan hành chính nhà nước trong việc quản lý điều hành và cung ứng dịch vụ 

công nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. 

Nâng Chỉ số nội dung “quản trị môi trường” từ 3,36 điểm năm 2020 lên 

3,72 điểm. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

- 100% quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khung giá bồi thường, hỗ trợ tái 

định cư được công khai, minh bạch. 

- Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực đất đai. Có ít nhất 

95% hồ sơ TTHC thuộc lĩnh vực đất đai giải quyết đúng hẹn, đúng quy định; có 

văn bản xin lỗi người dân đối với 100% hồ sơ giải quyết trễ hẹn. 

- Trên 90% lượng rác thải sinh hoạt theo quy định thải ra môi trường được 

thu gom, xử lý. 

3. Yêu cầu: 

- Đánh giá đúng thực trạng, kết quả thực hiện các nội dung liên quan đến 

việc xác định chỉ số PAPI của ngành; tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc, 

có hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh. 

- Xác định cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI là nhiệm vụ thường xuyên, 

liên tục của các cơ quan, đơn vị, Lãnh đạo Sở, người đứng đầu các phòng, đơn 
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vụ thuộc Sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất, đồng bộ của 

trong thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cải thiện nâng cao Chỉ số 

PAPI của tỉnh. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi đến người dân, tổ chức, doanh 

nghiệp. 

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc triển khai cũng như kết quả 

Chỉ số PAPI năm 2021 thuộc phạm vi được phân công chủ trì, hướng dẫn, theo 

dõi, chỉ đạo, thực hiện. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; tập trung 

tuyên truyền về hoạt động quản lý hành chính nhà nước và trách nhiệm của 

người dân trong tham gia quản lý hành chính nhà nước.  

Năm 2021 tập trung tuyên truyền các nội dung sau: 

+ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2021-2025; 

+ Tuyên truyền sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

+ Các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của người dân 

trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026; 

+ 18 Đề án trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai 

lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và các Kế hoạch triển khai thực hiện của 

UBND tỉnh; Chương trình hành động của Sở; 

+ Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh về một số 

giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 

03/3/2021 về một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, 

tăng thu ngân sách nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2021; Chỉ thị số 14/CT-UBND 

ngày 26/5/2021 về đẩy mạnh việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai; 

+ Quan điểm, quyết tâm, nỗ lực khắc phục khó khăn và kết quả phát triển 

kinh tế, an sinh xã hội, dịch vụ công, bảo vệ môi trường, phòng chống tham 

nhũng, trách nhiệm giải trình... của tỉnh, của ngành trong bối cảnh phòng, chống 

dịch Covid-19. 

+ Tuyên truyền, phổ biến thu hút người dân truy cập Cổng thông tin điện 

tử của Sở. Phổ biến rộng rãi các cơ chế, chính sách hiện hành có liên quan đến 

hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin để cộng đồng doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với các kênh thông 

tin từ chính quyền tỉnh đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tính cập nhật liên tục. 

Trả lời kịp thời, đầy đủ, chính xác các câu hỏi của tổ chức, cá nhân, doanh 

nghiệp gửi đến tại chuyên mục Hỏi – đáp trên Cổng TTĐT của Sở. Tổ chức lấy 

ý kiến đóng góp của người dân tại nơi có đất đối với dự thảo các quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất tại địa phương.  

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Văn phòng Sở. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 



 
3 

2. Ban hành và thực hiện Kế hoạch nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản 

trị và Hành chính công cấp tỉnh:  

Tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

về Chỉ số PAPI; trách nhiệm tham gia các nội dung, nhiệm vụ góp phần nâng 

cao Chỉ số PAPI của tỉnh. Nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền về cải 

cách hành chính; nâng cao sự giám sát của công dân đối với việc thực thi công 

vụ của cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời phát hiện và xử lý các hiện tượng 

tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong thực hiện các giải pháp góp phần cải thiện 

và nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

3. Rà soát, công khai minh bạch các thông tin liên quan đến lĩnh vực 

quản lý của ngành; báo cáo, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành; các 

chương trình, đề án, dự án mới của tỉnh. Công bố công khai quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất chi tiết và khung giá đất hiện thời theo quy định. Công 

khai và thông báo cụ thể về mục đích sử dụng đất, mức giá đền bù khi thu 

hồi đất. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Chi cục Quản lý đất đai. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

4. Tiếp tục triển khai thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến 

nghị của tổ chức, cá nhân:  

Việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị được thực hiện thông qua các kênh 

khác nhau như: Tổ giúp đỡ Doanh nghiệp; số điện thoại đường dây nóng theo 

Thông báo số 56/TB-STNMT ngày 14/4/2017 và Quyết định số 131/QĐ-

STNMT ngày 26/5/2016; Phiếu đánh giá sự hài lòng tại Bộ phận “Một cửa”; 

Chuyên mục Hỏi – Đáp trên Cổng thông tin điện tử; số điện thoại, địa chỉ cơ 

quan có thẩm quyền tiếp nhận phản ánh kiến nghị về TTHC, của Lãnh đạo Sở, 

Chánh Văn phòng được niêm yết công khai tại Bộ phận “Một cửa”. Qua đó, 

nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh kiến nghị, tham gia đóng góp ý kiến của 

người dân, doanh nghiệp vào các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, 

pháp luật của Nhà nước, các cơ chế, chính sách của Trung ương cũng như của 

địa phương. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Thanh tra Sở. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục 

hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân: 

Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Quyết định số 468/QĐ-TTg 

ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 

29/4/2021 về triển khai thực hiện Đề án đổi mới của Thủ tướng Chính phủ, 

trong đó tập trung thực hiện các nội dung sau: Tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu 
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quả phần mềm Một cửa điện tử (iGate); thực hiện công khai các quy định về thủ 

tục, giấy tờ và thời hạn giải quyết đối với từng TTHC; công bố công khai trên 

Cổng TTĐT của Sở và tại Bộ phận “một cửa”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

triển khai thực hiện có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Văn phòng Đăng ký đất đai. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

6. Lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp 

phòng ngừa tham nhũng, lãng phí: 

Tham mưu thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; rà soát, sửa đổi, bổ 

sung và thực hiện nghiêm các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc 

ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác; minh bạch tài 

sản, thu nhập. Tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra trong các lĩnh vực nhạy 

cảm, có nguy cơ tham nhũng, lãng phí cao. Tăng cường công tác tự kiểm tra 

giám sát nội bộ để ngăn chặn các hành vi sai phạm trong hoạt động của cán bộ, 

công chức. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Thanh tra Sở. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

7. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 

06/4/2015 của UBND tỉnh Lào Cai: 

Thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về tiếp nhận, điều chuyển, luân 

chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai; 

giám sát, kiểm tra chặt chẽ việc thi tuyển, xét tuyển, tiếp nhận, điều động, bổ 

nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, gắn trách nhiệm cá nhân trong việc lựa 

chọn, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức trên cơ sở thảo luận dân 

chủ trong tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Văn phòng Sở. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

8. Tiếp tục thực hiện việc khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của 

người dân đối với việc giải quyết các TTHC tại Bộ phận “Một cửa”: 

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của Bộ phận “Một 

cửa”, đặc biệt là trách nhiệm của cán bộ, công chức trực tiếp tiếp nhận, giải 

quyết và trả kết quả TTHC cho người dân và tổ chức. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Văn phòng Đăng ký đất đai. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

9. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với nhân 

dân, tập trung kịp thời giải quyết những bức xúc chính đáng của nhân dân: 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Thanh tra Sở. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 
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10. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

trong việc thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường: 

Xử phạt nghiêm khắc, chặt chẽ đối với hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ 

môi trường. Nâng cao chất lượng thẩm định yêu cầu bảo vệ môi trường trong 

các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển. Đôn đốc các cơ sở sản 

xuất kinh doanh hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải, nước thải tự 

động theo quy định. Giám sát hoạt động vận hành hệ thống quan trắc online. 

triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 

và Đề án giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Chi cục Bảo vệ môi trường. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Văn phòng Sở làm đầu mối, đôn đốc, phối hợp với các phòng, 

đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện Kế hoạch này. Báo cáo Lãnh đạo Sở những 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời tháo gỡ. 

 2. Căn cứ kế hoạch này, các phòng, đơn vị thuộc Sở quán triệt, phổ biến 

đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhận thức đầy đủ các nội 

dung, nhất là các chỉ số nội dung PAPI liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được 

giao của đơn vị mình. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các 

giải pháp cụ thể để Kế hoạch đã ban hành đạt hiệu quả cao nhất, đảm bảo tiến 

độ, chất lượng. 
 

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 1388/KH-STNMT ngày 01/6/2021 

của Sở Tài nguyên và Môi trường; yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển 

khai thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra. Trong quá trình thực hiện có khó 

khăn, vướng mắc, các ý kiến kịp thời phản ánh về Văn phòng Sở để tổng hợp, 

báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận :                                                                                                                                                           
- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
Phạm Bình Minh 
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