
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /VP-NC 
V/v chấn chỉnh, nâng cao chỉ số 

hiệu quả Quản trị và Hành chính 

công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020 

Lạng Sơn, ngày         tháng 5  năm 2020 

 

        Kính gửi: 

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 
  

 Sau khi xem xét Báo cáo số 140/BC-SNV ngày 04/5/2020 của Sở Nội vụ về 

kết quả công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 

năm 2019, theo đó: Chỉ số tổng hợp PAPI năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn đạt 

44,70 điểm, xếp hạng 24/63 tỉnh, thành phố (giảm 23 hạng so với năm 2018); 

nằm trong nhóm Trung bình cao (xếp hạng 8/16 trong nhóm các tỉnh, thành phố 

đạt điểm trung bình cao), đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có 

ý kiến như sau: 

 1. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ cần chủ động, khẩn trương đề ra các 

giải pháp khắc phục chỉ số PAPI năm 2019, nhất là các chỉ số, nội dung thành phần 

được đánh giá thấp; tiếp tục quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện 

nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường công tác tuyên truyền tới 

Nhân dân để cùng tham gia đạt kết quả các nội dung chỉ số hiệu quả quản trị và 

hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trong năm 2020.  

 (Báo cáo số 140/BC-SNV ngày 04/5/2020 của Sở Nội vụ kèm theo) 

 2. Giao Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu UBND tỉnh các giải pháp để  

chỉ đạo nâng cao chỉ số PAPI năm 2020 của tỉnh; hoàn thành trình UBND tỉnh 

trước ngày 20/5/2020. 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh để Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./. 

 
 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

các Phòng CM, ĐV; 

- Lưu: VT, (HXĐ).  

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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