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UỶ BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH LẠNG SƠN 

Số 417/UBND-NC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày  10 tháng 5 năm 2018 
   V/v tăng cường thực hiện các giải pháp 
nhằm nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và 
 Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018 
 

Kính gửi: 
    - Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh 
    - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 
 

 Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 
do Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng, phối hợp với Trung tâm 
Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng 
UNDP công bố. Chỉ số xếp hạng PAPI của tỉnh Lạng Sơn năm 2016 và năm 2017 
đều nằm trong Nhóm đạt điểm thấp nhất (năm 2016 xếp thứ 51/63; năm 2017 
xếp thứ 52/63 tỉnh, thành phố). 

 Ngay sau khi công bố kết quả PAPI năm 2016, UBND tỉnh đã quyết liệt 
chỉ đạo, ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 17/7/2017 về nâng cao Chỉ số 
Hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Lạng Sơn năm 2017 và những năm tiếp 
theo; trong đó, đã đề ra nhiều giải pháp khắc phục đối với các nội dung: Tham gia 
của người dân ở cấp cơ sở; công khai minh bạch; trách nhiệm giải trình với người 
dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành hành công và cung 
ứng dịch vụ công; đồng thời, đã có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, 
đơn vị trên địa bàn tỉnh nhằm khắc phục chỉ số PAPI đạt điểm thấp. 

 Tuy nhiên, sự triển khai vào cuộc của các cơ quan, đơn vị và hệ thống chính 
trị ở cấp huyện có liên quan đến các nội dung Dự án PAPI phỏng vấn người dân 
không đáp ứng được mục đích, yêu cầu của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 131/KH-
UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh, cụ thể là tại 03 đơn vị cấp huyện (huyện 
Cao Lộc, huyện Đình Lập và thành phố Lạng Sơn) được Dự án PAPI lựa chọn trực 
tiếp liên tục trong nhiều năm (từ năm 2011 tới nay), theo đó:  

- Sự nhận thức, hiểu biết của công dân về các vấn đề xã hội, về các quy định 
của pháp luật có liên quan còn thấp, chưa đầy đủ (thông tin tình hình thời sự trong 
nước, trong tỉnh, địa phương nơi cư trú, quy định của pháp luật về thực hiện các thủ 
tục hành chính và các vấn đề xã hội khác có liên quan…). 

- Việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-
UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân 
chủ ở xã, phường, thị trấn còn hạn chế; theo đó, việc công khai một số nội dung để 
Nhân dân được biết theo quy định của Pháp lệnh chưa đảm bảo, nhất là vấn đề 
công khai các Dự án, công trình đầu tư và thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện, phương 
án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình 



2 
 

trên địa bàn cấp xã; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; nhiệm vụ, quyền hạn của cán 
bộ, công chức cấp xã trực tiếp giải quyết các công việc của Nhân dân ... 

- Tính tích cực của chính quyền địa phương trong việc đáp ứng kiến nghị của 
công dân có nơi còn hạn chế. Nhiều vụ việc khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của 
Nhân dân còn chậm được giải quyết.  

- Hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân được thành lập ở cấp xã 
có nơi hoạt động mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. 

- Việc kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công; vấn đề công 
bằng trong tuyển dụng nhân lực vào khu vực công có nơi thực hiện chưa có 
hiệu quả.  

- Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân nhiều nơi còn 
chậm, chưa đảm bảo thời gian theo quy định của pháp luật. 

- Chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân ở tuyến y tế cơ sở 
chưa đáp ứng được nguyện vọng của Nhân dân; dịch vụ y tế công lập chất lượng 
chưa đảm bảo.  

- Hạ tầng cơ sở có nơi còn nhiều khó khăn. 

(Chi tiết theo kết quả trả lời các câu hỏi liên quan Chỉ số PAPI 
 của Lạng Sơn năm 2017 gửi kèm theo) 

Nhằm khắc phục những tồn tại và để nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và 
Hành chính công của tỉnh Lạng Sơn trong năm 2018 và các năm tiếp theo, Chủ tịch 
UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện 
thành phố: 

1. Báo cáo kết quả công việc đã triển khai theo Kế hoạch 131/KH-UBND 
ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh; trong đó, nêu rõ kết quả thực hiện những nhiệm 
vụ đã được phân công tại Kế hoạch. 

 2. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tích cực tham mưu cho Hội đồng 
phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo 
dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương về các nội dung có liên quan đến Chỉ 
số PAPI để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân khi 
Dự án PAPI lựa chọn phỏng vấn. 

3. Nghiên cứu kết quả trả lời các câu hỏi của người dân liên quan lĩnh vực 
ngành, địa phương quản lý chủ động xây dựng các giải pháp khắc phục trước thời 
gian Dự án PAPI triển khai (khoảng cuối tháng 5 hằng năm). 

4. UBND các huyện, thành phố quan tâm đến công tác củng cố, kiện toàn, 
thành lập các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng để từng 
bước nâng cao, chất lượng, hiệu quả hoạt động.  

5. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 131/KH-
UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và 
Hành chính công tỉnh Lạng Sơn năm 2017 và những năm tiếp theo. 
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Các cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện 
theo yêu cầu tại văn bản này, gửi Sở Nội vụ (trước ngày 25/5/2018) để Sở Nội vụ 
tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành 
phố nghiêm túc thực hiện./. 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Thường trực Tỉnh uỷ; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- CT, PCT UBND tỉnh; 
- UBMTTQVN tỉnh; 
- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh; 
- Các Phòng:  NC, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, (TTD).  
 

 CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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