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Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 27 tháng 9 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, phổ biến cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành 

chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
 

 

Căn cứ Thông báo kết luận số 1202-TB/BCS ngày 15/8/2022 của Ban cán sự 

Đảng UBND tỉnh về xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo phân tích kết quả 

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Kế hoạch thực hiện cải 

thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính 

công năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Căn cứ Công văn số 10690/UBND-VP ngày 31/8/2022 về việc triển khai 

Thông báo kết luận của BCS Đảng UBND tỉnh về chỉ số PAPI, PCI, Sở Thông tin 

và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến cải thiện, nâng cao Chỉ 

số hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao chất lượng điều hành, quản trị và hành chính công của chính quyền 

các cấp từ tỉnh đến cơ sở, xây dựng nền hành chính minh bạch, liêm chính, hiện đại, 

chuyên nghiệp, hiệu lực hiệu quả; nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính 

quyền các cấp đối với Nhân dân; đồng thời, phát huy sự tham gia của người dân vào 

quá trình xây dựng và giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật. 

- Tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao điểm số 08 nội 

dung đánh giá của PAPI, phấn đấu năm 2022 có điểm số, vị trí xếp hạng cao hơn 

năm 2021. 

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp, mỗi cán bộ, 

công chức, viên chức và người dân trong việc nỗ lực cải thiện hiệu lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước, cải thiện Chỉ số PAPI của tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Kế hoạch được triển khai đồng bộ ở các cấp chính quyền; tập trung trọng 

điểm đến người dân ở cơ sở thôn, ấp, tổ dân phố tại các xã, phường, thị trấn trên các 

phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh. Quá trình thực hiện cần kết hợp 

chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các sở, ban, ngành và nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thị xã, thành phố, xác định nâng cao 

điểm số PAPI là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, kiên trì, liên tục của các cơ quan, 

đơn vị, đặc biệt là cấp huyện và cấp xã. 
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- Phát huy sự tham gia của mọi tầng lớp Nhân dân trong quá trình xây dựng, 

thực thi và giám sát việc thực thi chính sách pháp luật; góp phần xây dựng hệ thống 

các cơ quan hành chính Nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu 

lực, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân được tốt hơn. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến những quy định chung về Chỉ số PAPI1 và 

Chỉ số PCI 2; ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ số PAPI và Chỉ số PCI đối với sự phát 

triển bền vững của tỉnh. Tuyên truyền về công tác cải cách hành chính và nâng cao 

sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập; việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức; việc thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); công tác tiếp dân, công tác đối thoại giữa 

chính quyền các cấp với người dân và doanh nghiệp; công tác giải quyết khiếu nại, 

tố cáo... 

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về các chính sách, pháp luật 

trong những lĩnh vực gần gũi, sát với đời sống người dân; quyền lợi, nghĩa vụ của 

người dân trong quá trình tham gia vào đời sống chính trị tại cơ sở, cùng tham gia 

vào phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan hành chính nhà nước; trách nhiệm 

tham gia các hoạt động và đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền cơ sở; Pháp lệnh 

về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; các nội dung, vấn đề mà người dân có 

quyền được biết, được bàn, được tham gia thực hiện hoặc kiểm tra giám sát việc 

thực hiện; phát huy rộng rãi quyền làm chủ của Nhân dân và thực hiện tốt, có hiệu 

quả theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân 

thụ hưởng”. Đồng thời tổ chức triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách, pháp 

luật của Đảng, Nhà nước đến người dân tại các thôn, ấp, khu phố, khu dân cư trên 

địa bàn; thường xuyên tổ chức thông tin, đối thoại, bám sát địa bàn, khảo sát sự hài 

lòng của người dân để lắng nghe tâm tư nguyện vọng và kịp thời giải quyết những 

phản ánh, kiến nghị của người dân.  

Tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của chính quyền, cán bộ, công chức cấp 

xã của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và của Nhân dân trong thực hiện dân 

chủ ở xã, phường, thị trấn. Đồng thời tăng cường bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ 

cán bộ, công chức cấp xã các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước 

nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp xã. 

 
1 PAPI là Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (viết tắt theo tên tiếng Anh là 

PAPI) là công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi 

chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp. Bao gồm 8 chỉ số nội dung: tham gia của 

người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định; trách nhiệm giải trình với người dân; 

kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công, cung ứng dịch vụ công; quản trị môi 

trường; và quản trị điện tử. 
2 PCI là Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - chỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh, thànhcủa 

Việt Nam về chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển 

doanh nghiệp. 



3 

 

Tuyên truyền về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. 

Tuyên truyền thông tin kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về 

các quy định hành chính, thủ tục hành chính, công khai kết quả giải quyết, lợi ích 

của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp 

nhận và giải quyết thủ tục hành chính, nhằm khuyến khích người dân, tổ chức, doanh 

nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm thời gian, chi phí. 

Tuyên truyền phổ biến những nỗ lực của các cấp, các ngành, các đơn vị trong 

vận hành chính quyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn; những 

thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương; quan điểm, thái 

độ, quyết tâm và kết quả tỉnh đã đạt được trong thực hiện an sinh xã hội, dịch vụ 

công, bảo vệ môi trường, phòng chống tham nhũng, trách nhiệm giải trình của chính 

quyền… 

Thường xuyên phản ánh tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 

nâng cao chỉ số PAPI và chỉ số PCI tại các địa phương và trên địa bàn tỉnh; việc thực 

hiện quy định về công khai, minh bạch của cơ quan, đơn vị, chính 

quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đối với các thông tin, tài liệu: Quy hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội; dự án, công trình đầu tư; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

khung giá đền bù, về thu, chi ngân sách địa phương; các nội dung về chế độ, 

chính sách của người dân… 

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN  

Tăng cường các kênh truyền thông, hình thức truyền thông, thời lượng, tần 

suất truyền thông tới cộng đồng, tới các khu vực dân cư, tới tận người dân. Khuyến 

khích các phương thức truyền thông mới, phù hợp với điều kiện kinh tế, trình độ, xu 

hướng của từng khối đối tượng và khu vực dân cư. Chủ động về thời điểm thông tin, 

nội dung thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để người dân kịp thời, dễ dàng tiếp cận 

thông tin chính thống; chỉ dẫn cách thức, địa điểm, thời gian tiếp cận thông tin; 

hướng dẫn người dân xử lý thông tin. 

Tăng cường thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại cộng đồng 

dân cư bằng nhiều hình thức như: phổ biến qua các hội nghị, trang thông tin điện tử, 

cổng thông tin điện tử; hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã và các hình thức 

khác cho người dân dễ dàng tiếp cận, đảm bảo người dân và thực hiện đúng các quy 

định của pháp luật. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Chủ trì, tham mưu UBND Tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tuyên 

truyền, phổ biến các các nội dung liên quan đến 08 chỉ số nội dung của Chỉ số 

PAPI đến người dân ở cơ sở thôn, ấp, tổ dân phố trên các phương tiện thông tin 

đại chúng; tăng cường công tác hậu kiểm, lưu chiểu các ấn phẩm tuyên truyền về 

nội dung kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ định hướng, hướng dẫn tuyên truyền 

cho các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh thông qua các cuộc họp giao 
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ban báo chí định kỳ hàng tháng, hàng quý hoặc đột xuất theo yêu cầu. 

- Hướng dẫn, tạo điều kiện cấp giấy phép xuất bản các tài liệu, ấn phẩm hướng 

dẫn tuyên truyền về các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI năm 

2022 trên địa bàn tỉnh cho các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:  

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền 

kết quả Chỉ số PAPI của tỉnh, mục đích, ý nghĩa, giải pháp để cải thiện, nâng cao 

Chỉ số PAPI của tỉnh. Đổi mới các hình thức tuyên truyền, các chương trình, 

chuyên mục nhằm thu hút sự chú ý lắng nghe, quan tâm tìm hiểu của người dân 

đối với các nội dung về Chỉ số PAPI.   

3. Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, Ban, ngành:  

Tuyên truyền kết quả Chỉ số PAPI của tỉnh năm 2021, các chỉ số nội dung liên 

quan của Chỉ số PAPI, các giải pháp để cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh 

năm 2022 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; trang thông tin điện tử của các sở, ban, 

ngành. 

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

Trên cơ sở các nội dung của Kế hoạch này, căn cứ đặc điểm tình hình của địa 

phương, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung, kết quả thực 

hiện Chỉ số PAPI hằng năm của tỉnh đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp 

huyện, cấp xã. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến đến 

người dân biết và sử dụng Cổng thông tin điện tử của tỉnh; trang thông tin điện tử 

của các sở, ban, ngành, UBND các cấp trong việc khai thác tìm hiểu những chính 

sách, pháp luật của tỉnh, của các địa phương. 

Chỉ  đạo các Đài phát thanh cấp huyện, cấp xã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh 

công tác thông tin, tuyên truyền về các chỉ số nội dung liên quan của Chỉ số PAPI 

đến người dân và chính quyền cơ sở trên hệ thống thông tin cơ sở, đồng thời đưa tin, 

bài phản ánh về kết quả triển khai thực hiện đến Nhân dân biết để tích cực hưởng 

ứng và kiểm tra, giám sát. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu 

quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu./. 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Đài PT&TH tỉnh, Báo BR-VT; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, P. TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Trương Hữu Chiến 
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