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KẾ HOẠCH 
Khắc phục chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) 

năm 2020 và những năm tiếp theo 

 

Thực hiện Văn bản số 1768/VP-NV ngày 06/5/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc chấn chỉnh, nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính 

công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020. 

Căn cứ các chỉ số PAPI năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn, Ban Quản lý Khu 

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản lý) xây dựng Kế hoạch khắc 

phục chỉ số PAPI năm 2020 tại cơ quan như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Nhằm khắc phục chỉ số PAPI của tỉnh năm 2019, nhất là các chỉ số, nội 

dung thành phần được đánh giá thấp để đề ra các giải pháp đẩy mạnh các chỉ số 

tại Ban Quản lý trong năm 2020 góp phần nâng cao chỉ số PAPI toàn tỉnh. 

Tiếp tục quán triệt đến công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc kỷ luật, 

kỷ cương hành chính; tăng cường công tác tuyên truyền tới người dân và doanh 

nghiệp để cùng tham gia đạt kết quả các nội dung chỉ số hiệu quả PAPI trong 

năm 2020. 

II. NỘI DUNG KHẮC PHỤC 

1. Tham gia của người dân ở cấp cơ sở. 

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện dân chủ cơ sở; 

công khai số điện thoại, hộp thư điện tử của người đứng đầu, tổ chức tiếp công 

dân theo lịch hoặc đột xuất...  

Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện trong 

công chức, viên chức, người lao động; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm 

quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Tạo điều kiện để cho công chức, viên chức, người lao động tham gia ý kiến 

về các nội dung, vấn đề mà công chức, viên chức và người lao động được biết, 

được bàn, được tham gia thực hiện hoặc kiểm tra, giám sát thực hiện. 

2. Công khai, minh bạch. 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; công 

khai, minh bạch các thủ tục hành chính và việc cung cấp các dịch vụ công thuộc 

thẩm quyền giải quyết.  
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Thực hiện công bố công khai minh bạch việc thu, chi ngân sách nhà nước; 

phát huy vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, các tổ chức đoàn thể và 

công chức, viên chức, người lao động; kịp thời ngăn chặn những dấu hiệu và xử 

lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về quản lý tài chính, tài sản công. 

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, bồi dưỡng nâng cao năng lực 

quản lý nghiệp vụ tài chính. 

Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công bố công khai quy 

hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và khung giá đất; kịp 

thời cập nhật, công khai khi có sự điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất hoặc khung giá đất. Phối hợp với UBND các huyện biên 

giới thực hiện công khai và thông báo cụ thể về mục đích sử dụng đất, mức giá 

đền bù khi thu hồi đất đối với các dự án do Ban Quản lý làm chủ đầu tư. Công 

khai kế hoạch đầu tư các dự án trên địa bàn và kết quả xử lý các vụ việc qua 

giám sát ở khu dân cư trong khu kinh tế cửa khẩu. 

3. Trách nhiệm giải trình với người dân. 

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Nghiêm túc thực hiện 

kỷ luật, kỷ cương  hành chính theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính 

nhà nước các cấp; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, 

hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

Thực hiện nghiêm Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/08/2013 của 

Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực 

hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết có hiệu quả những khúc 

mắc, khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong công tác 

kiểm tra, giám sát. 

4. Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công. 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, các văn bản 

có liên quan về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức để công chức, 

viên chức biết và thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống 

tham nhũng tại cơ quan.  

Tăng cường công tác kiểm tra; xử kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị 

liên quan đến tham nhũng. Bảo vệ người dân khi thực hiện việc tố cáo các hành 

vi tham nhũng. Xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng và xử lý trách nhiệm của 

người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng. Công khai, minh bạch kết quả thanh 

tra, kiểm tra tại cơ quan. 

Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng đảm bảo tuyển dụng được 

những người có năng lực, có phẩm chất, có trình độ; Thực hiện nghiêm túc việc 

kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-90-2013-nd-cp-trach-nhiem-giai-trinh-cua-co-quan-nha-nuoc-203776.aspx
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Phối hợp, tổ chức khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân để kịp 

thời chấn chỉnh, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ. Nâng cao chất lượng 

công tác tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp, đảm bảo tuyển dụng 

được những người có năng lực vào làm việc trong Ban Quản lý. 

5. Thủ tục hành chính công. 

Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

trong các cơ quan hành chính theo Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của 

Chủ tịch UBND tỉnh. 

Thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; nâng cao chất lượng 

thực hiện TTHC trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan. 

Tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả 

kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để giảm thiểu tiêu cực, 

nhũng nhiễu, tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí và giảm thời gian đi lại cho người 

dân, doanh nghiệp. 

6. Cung ứng dịch vụ công. 

Tăng cường tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế; đảm bảo đầy đủ chế 

độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động. 

Tăng cường công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ 

chuyên môn, năng lực tham mưu của công chức, viên chức. 

Tiếp tục đầu tư, cải thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo về cơ sở vật chất, trang 

thiết bị để phục vụ công việc hàng ngày.  

Đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ quan: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực 

hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch về phòng, chống tham nhũng; 

phòng, chống ma túy.  

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác phối hợp giữa Ban 

Quản lý với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn giới 

trong thực hiện nhiệm vụ.  

7. Quản trị môi trường. 

Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nghiệm về 

công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu đến 100% công chức, viên 

chức, người lao động tại Ban Quản lý và đơn vị sự nghiệp trực thuộc. 

Tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác kiểm tra, 

hướng dẫn các nhà đầu tư, các cơ sở sản xuất kinh doanh tại khu vực cửa khẩu, 

khu chức năng thuộc khu cửa khẩu chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.  

8. Quản trị điện tử. 

Rà soát, đăng tải đầy đủ thông tin chung; về cơ cấu tổ chức, bộ máy; 

thông tin liên hệ; TTHC và dịch vụ công trực tuyến … trên Trang thông tin điện 

tử theo quy định. 
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Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành 

chính cho cá nhân, tổ chức. Tiếp tục duy trì cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3 đối với 03 thủ tục thuộc lĩnh vực đất đai; mức độ 4 đối với 05 thủ tục 

lĩnh vực Thương mại quốc tế. 

Triển khai thực hiện mục hỏi đáp của công dân trên Trang thông tin điện 

tử của Ban Quản lý. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

Căn cứ Kế hoạch này, có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể thực hiện 

đầy đủ, có hiệu quả các nội dung của Chỉ số PAPI có hiệu quả. Báo cáo kết quả 

thực hiện của đơn vị (qua Văn phòng) để tổng hợp. 

2. Văn phòng. 

Là đầu mối, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện và báo cáo 

kết quả thực hiện Kế hoạch này theo quy định. 

Tổ chức thực hiện và hướng dẫn đơn vị sự nghiệp thực hiện nghiêm các quy 

định, quy trình về công tác tài chính, quản lý ngân sách nhà nước theo quy định. 

3. Ban Thanh tra nhân dân. 

Phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát thực hiện 

nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan. 

4. Công chức, viên chức, người lao động. 

Căn cứ nhiệm vụ được giao, chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, 

triển khai thực hiện kế hoạch này. 

Trên đây là Kế hoạch Khắc phục chỉ số PAPI năm 2020 và những năm 

tiếp theo của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn./. 

 

Nơi nhận:                                                                                
- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, PCM, TTQLCK (t/h); 

- Lưu: VT.  
 

 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Quyết 
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