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CHỈ THỊ
Về việc cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và
hành chính công cấp tỉnh (PAPI)
Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (viết
tắt PAPI) là một dự án nghiên cứu hợp tác giữa Trung tâm Nghiên cứu Phát
triển - Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ
thuật Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam
và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là bộ chỉ số đo lường mức độ hiệu quả
trong công tác điều hành, quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công dựa vào
cảm nhận và trải nghiệm của người dân tại địa phương. Bộ chỉ số PAPI trao
quyền cho người dân được nói lên tiếng nói của mình về sự hài lòng, những khó
khăn và những mong đợi, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực của đời sống xã
hội. Công cụ PAPI đo lường 06 nội dung gồm: Sự tham gia của người dân ở cấp
cơ sở; Sự công khai, minh bạch; Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm
soát tham nhũng; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công.
Chỉ số PAPI năm 2012 được công bố vào ngày 14/5/2013, theo đó, Đồng
Tháp thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm thấp (xếp hạng 50/63 tỉnh, thành
phố). So với Chỉ số PAPI năm 2011 (thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm
cao nhất, xếp hạng 16/63 tỉnh, thành phố), Chỉ số PAPI năm 2012 ghi nhận thứ
hạng thấp của Đồng Tháp so với các tỉnh, thành phố trong cả nước với các chỉ số
thành phần bị tụt hạng nhiều so với các năm trước. Việc cải thiện Chỉ số Hiệu
quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là vấn đề rất quan trọng và lâu
dài, cần sự tham gia vào cuộc thực sự với tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ
thống chính trị nhất là ở cấp cơ sở.
Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu và
nguyện vọng của người dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban,
ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã khẩn trương thực hiện các
nhiệm vụ sau đây:
1. Nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp về tầm quan trọng của Chỉ
số PAPI; xem đây là một chỉ báo khách quan, có căn cứ khoa học về những việc
các ngành, các cấp đã làm được và chưa làm được, mức độ hiệu quả trong công
tác quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công cho người dân. Đồng thời, phản
ánh những đánh giá, cảm nhận và mong đợi của người dân về chất lượng phục
vụ của bộ máy nhà nước cũng như hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị,
nhất là ở cấp xã.
Phải chuyển nhận thức “Chính quyền phục vụ nhân dân”, “Chính quyền
đồng hành cùng nhân dân” thành hành động cụ thể trong xử lý công việc hàng
ngày, trong giao tiếp, ứng xử với người dân.

2. Các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chủ động
phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương nghiên cứu, rà soát
lại các nội dung, các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số PAPI năm 2012 đối
với tỉnh Đồng Tháp (tải Báo cáo Chỉ số PAPI năm 2012 và bộ câu hỏi điều tra
tại địa chỉ: www.papi.vn), qua đó xác định cụ thể những hạn chế, yếu kém và
nguyên nhân; đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các giải pháp khắc
phục nhằm cải thiện thứ hạng và nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính
công của tỉnh trong những năm tiếp theo.
3. Người đứng đầu các ngành, các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám
sát việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến Chỉ số PAPI.
Đặc biệt là việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chấn
chỉnh và xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu của đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức, trong giải quyết công việc của người dân.
4. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chủ động phối hợp với các tổ chức
đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp khắc phục
ngay những tồn tại, hạn chế, yếu kém đã được phản ánh trong Chỉ số PAPI 2012
của tỉnh như sau:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cộng
đồng dân cư bằng nhiều hình thức thích hợp, đảm bảo người dân hiểu biết và
thực hiện được các quy định pháp luật liên quan đến đời sống thường ngày; ý
thức được quyền lợi và trách nhiệm đầy đủ của mình trong việc tham gia vào đời
sống chính trị tại cơ sở như: bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân
dân các cấp, Trưởng ấp, khóm,… để lựa chọn được người đại diện xứng đáng,
nói và thực hiện đúng tâm tư, nguyện vọng của mình.
- Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào thực chất, đảm
bảo đúng các lĩnh vực “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
- Chú trọng tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ mục đích, ý
nghĩa và tích cực thực hiện các khoản đóng góp tự nguyện. Bãi bỏ ngay việc bắt
buộc tổ chức, công dân thực hiện các khoản đóng góp tự nguyện.
- Thực hiện tốt việc công khai danh sách hộ nghèo; quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất; khung giá đền bù, thu hồi đất; việc thu, chi ngân sách cấp xã bằng
nhiều hình thức thích hợp, hiệu quả để người dân thông suốt thực hiện và giám
sát việc thực hiện.
- Nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân đối với các vấn đề dân
sinh, các khúc mắc trong đời sống hàng ngày; thực hiện tốt công tác tiếp dân,
công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; cải thiện hiệu quả hoạt động của các cơ chế
dân cử như: Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư công cộng,…
- Triển khai mạnh mẽ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, khuyến
khích người dân tố cáo các hành vi tham nhũng, việc lạm dụng ngân sách nhà
nước vì mục đích tư lợi, hối lộ, lạm dụng chức quyền trong xử lý các thủ tục
hành chính và cung ứng dịch vụ y tế, giáo dục,…
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- Thực hiện tốt các quy định về tuyển dụng công chức nhằm khắc phục
những hạn chế trong công tác tuyển dụng, nhất là đối với cấp xã (có thân quen
thì dễ xin vào làm tại cơ quan nhà nước).
- Tăng cường công tác giải quyết các thủ tục hành chính liên quan mật
thiết đến đời sống người dân như: cấp giấy phép xây dựng; cấp mới, cấp đổi
hoặc sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công chứng, chứng thực,…
đảm bảo sự hài lòng của người dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính
tại cơ quan công quyền.
- Cải thiện chất lượng cung ứng các dịch vụ công như: y tế, giáo dục, an
ninh, trật tự, môi trường, cơ sở hạ tầng căn bản,… cải thiện các điều kiện sống
thiết yếu, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao mức độ thụ
hưởng các dịch vụ công cho người dân.
5. Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp nhằm nâng
cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở; đẩy
mạnh đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết.
6. Sở Nội vụ:
- Triển khai có hiệu quả Quy chế Tổ chức tuyển dụng công chức xã,
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh ban hành kèm Quyết định số 13/2013/QĐUBND ngày 02/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh; khẩn trương hoàn chỉnh dự
thảo Quy chế bầu cử Trưởng ấp, khóm trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân
tỉnh ban hành trong Quý III/2013
- Đẩy mạnh triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai
đoạn 2011 – 2020 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt cần hướng mạnh về cơ sở, để các
chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến được với người
dân một cách hiệu quả.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý các
biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết
các công việc của người dân.
7. Sở Tài chính kiểm tra, rà soát và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa
đổi, bãi bỏ hoặc kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí, quỹ và các quy
định về huy động sức đóng góp của nhân dân; hướng dẫn việc công khai thu, chi
ngân sách cấp xã bằng nhiều hình thức thích hợp, hiệu quả.
8. Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, hướng dẫn các ngành, các cấp
thực hiện tốt công tác công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và khung giá
đền bù, thu hồi đất; đồng thời, phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên
quan triển khai thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi thu
hồi đất của người dân.
9. Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo cải thiện chất lượng cung cấp các dịch
vụ công trên các lĩnh vực mình quản lý và đề xuất các giải pháp để việc tuyển
dụng, bố trí đội ngũ cán bộ, viên chức của ngành công khai, minh bạch.
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10. Thanh tra tỉnh tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực
hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành trên
địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cho người dân.
11. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân
tỉnh phối hợp với các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội để triển khai có hiệu quả việc cải thiện Chỉ số PAPI.
Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị này./.
Nơi nhận:
- BCĐ.CCHC của Chính phủ;
- VPCP (I, II); Bộ Nội vụ;
- Vụ CCHC và CQĐD Bộ NV tại TPHCM;
- TT. TU; TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban đảng;
- UBMTTQVN và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Đài PTTH, Báo ĐT;
- Lưu: VT, NC/NC(G).
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