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KẾ HOẠCH 

Khắc phục những hạn chế, nâng cao thứ hạng  
Chỉ số PAR Index, Chỉ số SIPAS năm 2021 của Sở Nội vụ 

 

Căn cứ kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính được Bộ Nội vụ công 
bố vào ngày 24/6/2021 và Công văn số 3382/UBND-NC ngày 13/8/2021 của chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khắc phục những hạn chế, nâng cao thứ hạng 

Chỉ số PAR Index, Chỉ số SIPAS năm 2021; 

Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch khắc phục những hạn chế, nâng cao thứ hạng 
Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số đo lường sự hài lòng của người 

dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 
2021 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Duy trì, nâng cao thứ hạng Chỉ số PAR Index, SIPAS và khắc phục các nội 
dung còn hạn chế thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ trên cơ sở kết quả 

được phân tích tại Báo cáo số 175/BC-SNV và Báo cáo số 176/BC-SNV ngày 
30/6/2021 của Sở Nội vụ để thực hiện có hiệu quả các tiêu chí được giao. 

- Tăng cường công tác phối hợp và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công 

chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gắn với nội dung, tiêu chí đánh 
giá của các Chỉ số nhằm từng bước cải thiện kết quả Chỉ số trong những năm tiếp 

theo. 

 2. Yêu cầu 

 - Thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp khắc phục đối với những 
tồn tại, hạn chế thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ đã nêu tại Báo cáo số 

175/BC-SNV và Báo cáo số 176/BC-SNV ngày 30/6/2021 của Sở Nội vụ. 

 - Triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chương trình số 12-CTr/TU ngày 

26/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện 
nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các Chỉ số PAR Index, PAPI, 

SIPAS giai đoạn 2021-2025 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về 
cải cách hành chính. 

 - Xử lý nghiêm đối với các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người 

dân, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính. 
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II. NỘI DUNG 

- Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo, điều hành công tác cải cách 

hành chính. 

- Công khai thủ tục hành chính và kết quả giải quyết thủ tục hành chính, 

đảm bảo chính xác và phù hợp với quy định. 

- Thực hiện các quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành về 

cơ cấu số lượng lãnh đạo tại cơ quan hành chính.  

- Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, đặc biệt là đội ngũ 

công chức, viên chức tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trọng tâm là nâng cao chất 

lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đảm bảo đạt tỷ lệ 
theo quy định. 

- Tăng khả năng tiếp cận dịch vụ công của người dân, tổ chức. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Văn phòng Sở 

- Tham mưu việc cải thiện bố trí nơi làm việc (chỗ ngồi, trang thiết bị và các 
vật dụng cần thiết) đảm bảo đầy đủ, thông thoáng, sạch sẽ cho người dân, tổ chức 

cảm thấy thoải mái trong lúc chờ giao dịch hành chính tại Sở Nội vụ. 

- Thực hiện nghiêm Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính; duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị rà soát, rút ngắn thời gian, đơn 

giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý; công khai thủ tục hành chính 
và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định; theo dõi, cập nhật kịp thời 
thông tin mới, thủ tục hành chính và những quy định có liên quan đến ngành, lĩnh 

vực quản lý trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ.  

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Nội 

vụ năm 2021. 

2. Phòng Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi chính phủ 

- Tiếp tục tham mưu lãnh đạo Sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa 
bàn tỉnh tăng cường các giải pháp, sáng kiến trong thực hiện các nhiệm vụ liên 

quan đến công tác cải cách hành chính của tỉnh Trà Vinh. 

- Tiếp tục tham mưu thực hiện công tác kiểm tra liên ngành về cải cách hành 

chính đạt chất lượng; nhắc nhở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện các 
giải pháp khắc phục những hạn chế sau kiểm tra, tiến tới khắc phục triệt để các hạn 

chế của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong thực hiện các nội dung cải cách 
hành chính. 



3 

 

- Thường xuyên cập nhật thông tin, kết quả đánh giá các Chỉ số PAR Index, 
PAPI, SIPAS trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ và phối hợp với các cơ 

quan báo, đài nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên 
chức về ý nghĩa, vai trò của các Chỉ số PAR Index, PAPI, SIPAS trong thực hiện 

cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.  

3. Phòng Công chức, Viên chức  

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định về cơ cấu số 
lượng lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan hành chính.  

- Tiếp tục tham mưu Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh triển 
khai thực hiện nghiêm các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính.  

- Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức, viên chức hàng năm nhằm nâng cao năng lực làm việc và tinh 
thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. 

4. Thanh tra Sở 

 - Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần 

nâng cao ý thức trách nhiệm và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, 
công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, hạn chế tối đa tình trạng cán bộ, công chức, 

viên chức bị xử lý kỷ luật.  

- Tăng cường công tác kiểm tra nội vụ, kiểm tra công vụ để kịp thời phát 

hiện, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm về thái độ, cũng như tình trạng nhũng 
nhiễu của cán bộ, công chức gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức.  

- Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 
của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong tiếp nhận, xử lý phản 

ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Trà 
Vinh nhằm tiếp nhận, xử lý đúng, kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ 
chức. 

5. Các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ có giải quyết thủ tục 
hành chính 

- Thường xuyên phối hợp với Văn phòng Sở rà soát, rút ngắn thời gian, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý. 

- Đảm bảo hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý, giải quyết đúng thời gian và 
trả kết quả đúng quy định, trường hợp không thực hiện đúng quy định phải có văn 

bản báo cáo giải trình hợp lý và có thư xin lỗi với tổ chức, cá nhân. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ 
căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm Kế 

hoạch này.  

2. Giao Chánh Văn phòng Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị 

thuộc và trực thuộc Sở triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành tốt Kế hoạch; báo 
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cáo Giám đốc về kết quả phối hợp và tổ chức thực hiện Kế hoạch này của các 
phòng, đơn vị, làm cơ sở để Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá, xếp loại cá nhân, tập 

thể hàng năm. Định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch khắc phục những hạn chế, nâng cao thứ hạng Chỉ số 

PAR Index, Chỉ số SIPAS năm 2021 của Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị 
Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ nghiêm 

túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- GĐ, các PGĐ. SNV; 
- Các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc SNV; 
- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Bùi Thành Thương 
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