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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2653 /KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 19 tháng 6 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá kết quả Chỉ số Hiệu quả quản trị
và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính
(PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người nhân, tổ chức đối với
sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS)
năm 2021 của tỉnh Ninh Thuận

Thực hiện Công văn số 2340/BNV-CCHC ngày 03/6/2022 của Bộ Nội vụ
về việc sử dụng kết quả Chỉ số cải cách hành chính 2021, Chỉ số hài lòng về sự
phục vụ hành chính 2021 và góp ý hoàn thiện Đề án xác định Chỉ số cải cách
hành chính;
Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Ninh Thuận về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh
đến năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận
giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của
tỉnh Ninh Thuận;
Nhằm phân tích, đánh giá kết quả các chỉ số trong năm 2021 và đề ra giải
pháp tiếp tục cải thiện, duy trì ổn định, bền vững vị trí các Chỉ số trong thời gian
đến; Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị
phân tích, đánh giá kết quả Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp
tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của
người nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
(SIPAS) năm 2021; cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Phân tích, đánh giá cụ thể từng nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần
trong các Chỉ số; qua đó, đánh giá kết quả đạt được, xác định những tồn tại, hạn
chế, nguyên nhân tồn tại, hạn chế; đồng thời, phân tích, xác định các nội dung
tác động đến quá trình triển khai Chỉ số PAPI, PAR INDEX, SIPAS của tỉnh.
- Kết quả phân tích các Chỉ số PAPI, PAR INDEX, SIPAS là cơ sở quan
trọng để đề ra các giải pháp tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đạt được,
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khắc phục những tồn tại, hạn chế thời gian qua và xây dựng Chỉ thị của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo nội dung chỉ đạo toàn diện để nâng cao hiệu quả
công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh và tiếp tục cải thiện, nâng cao,
duy trì ổn định - bền vững các Chỉ số của tỉnh trong thời gian đến.
- Thông qua Hội nghị, các Sở, ban ngành, địa phương cùng trao đổi, thảo
luận, chia sẻ những kinh nghiệm thành công, những kết quả nổi bật đã đạt được,
làm rõ những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong việc triển khai thực
hiện các Chỉ số tại cơ quan, đơn vị, địa phương; qua đó, có những điều chỉnh
cần thiết về mục tiêu, nội dung và các giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện
góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong thời gian đến.
2. Yêu cầu:
- Việc phân tích Chỉ số PAPI, PAR INDEX, SIPAS năm 2021 của tỉnh
phải được tiến hành khách quan, trung thực, phù hợp với tình hình thực tế.
- Việc tổ chức Hội nghị phân tích Chỉ số PAPI, PAR INDEX, SIPAS năm
2021 của tỉnh phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực.
- Thông qua Hội nghị, đề ra các giải pháp đảm bảo công tác cải cách hành
chính trên địa bàn tỉnh luôn đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Đảng
và sự nỗ lực vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, quyết tâm của các cấp,
các ngành, địa phương nhằm tiếp tục cải thiện, nâng cao duy trì ổn định, bền
vững các Chỉ số của tỉnh trong thời gian đến.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC:
1. Thời gian: Dự kiến tổ chức 01 buổi, trong khoảng thời gian từ 1115/7/2022.
2. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tại Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban
nhân dân các huyện, thành phố.
3. Hình thức: Hội nghị trực tuyến.
(Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có Giấy mời riêng)
III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:
1. Tại điểm cầu cấp tỉnh:
- Mời Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham dự Hội nghị;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Lãnh đạo các Sở, ngành thuộc tỉnh và Lãnh đạo các phòng, đơn vị có
liên quan trực thuộc các Sở.
- Đại diện tập thể, cá nhân (tiêu biểu) được tặng Bằng khen của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích xuất sắc trong công tác triển khai, tổ chức
thực hiện Chỉ số PAPI, PAR INDEX, SIPAS năm 2021 của tỉnh.
- Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình và các Báo thường trú
tại Ninh Thuận (tham dự và đưa tin).
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2. Tại điểm cầu cấp huyện:
- Lãnh đạo huyện, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thành phố.
- Trưởng các Phòng, Ban liên quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành
phố.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị
các nội dung:
- Dự thảo Báo cáo phân tích, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các Chỉ
số PAPI, PAR INDEX, SIPAS năm 2021 của tỉnh Ninh Thuận để trao đổi, thảo
luận tại Hội nghị;
- Bài phát biểu khai mạc, kết luận Hội nghị của Chủ tịch UBND tỉnh.
- Tổng hợp tham luận của các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tài liệu
phục vụ Hội nghị.
- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị các điều kiện và
nội dung cần thiết để tổ chức Hội nghị.
- Hướng dẫn khen thưởng công tác nâng cao các Chỉ số PAPI, PAR
INDEX, SIPAS năm 2021; đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa
phương tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, khen thưởng đối với các
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nâng cao các Chỉ số PAPI,
PAR INDEX, SIPAS năm 2021. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày
30/6/2022.
2. Văn phòng UBND tỉnh:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh
ký và phát hành Giấy mời Hội nghị - kèm theo Chương trình Hội nghị cụ thể.
- Phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội
nghị theo Kế hoạch đề ra.
- Phụ trách công tác tổ chức tại Hội nghị.
3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị nội dung tham luận tại
Hội nghị:
- Sở Tài chính: Công tác triển khai các giải pháp cải thiện chỉ số thành
phần "cải cách tài chính công” trong PAR INDEX 2021 của tỉnh;
- Sở Tư pháp: Công tác triển khai các giải pháp cải thiện chỉ số thành
phần "xây dựng và tổ chức thực hiện VBQPPL" trong PAR INDEX 2021 của
tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông: Công tác triển khai các giải pháp cải
thiện chỉ số thành phần "hiện đại hóa nền hành chính" trong PAR INDEX 2021
của tỉnh;
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- Ủy ban nhân dân: huyện Ninh Sơn, huyện Thuận Nam, xã Quảng Sơn,
xã Phước Nam tham luận, chia sẻ kinh nghiệm về các giải pháp chỉ đạo, tổ chức
triển khai thực hiện Chỉ số PAPI năm 2021 tại địa phương.
- Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, huyện Thuận Bắc
tham luận, chia sẻ kinh nghiệm về các giải pháp tiếp tục cải thiện Chỉ số SIPAS
năm 2021 tại địa phương.
Lưu ý: Tham luận, thảo luận của các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập
trung vào việc chia sẻ kinh nghiệm đã triển khai của đơn vị, địa phương và đề
xuất các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế qua phân tích Chỉ số
PAPI, PAR INDEX, SIPAS năm 2021 của tỉnh. Thời hạn gửi tham luận về Ủy
ban nhân dân tinht (thông qua Sở Nội vụ) chậm nhất ngày 27/6/2022.
4. Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:
- Đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng đối với những tập
thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nâng cao các Chỉ số PAPI,
PAR INDEX, SIPAS năm 2021 theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.
- Chủ động nghiên cứu dự thảo Báo cáo phân tích Chỉ số PAPI, PAR
INDEX, SIPAS năm 2021 (gửi kèm) để phát biểu, thảo luận các nội dung liên
quan đến ngành, lĩnh vực tại Hội nghị; đồng thời, gửi góp ý bằng văn bản về Ủy
ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Nội vụ chậm nhất ngày 27/6/2022. Sau thời gian
trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương không có văn bản góp ý dự thảo Báo cáo
phân tích Chỉ số PAPI, PAR INDEX, SIPAS năm 2021 thì xem như thống nhất
với nội dung dự thảo các Báo cáo.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN:
Được bố trí từ nguồn ngân sách của tỉnh đã cấp cho Sở Nội vụ trong năm
2022; kinh phí khen thưởng thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá kết quả các
Chỉ số PAPI, PAR INDEX, SIPAS năm 2021; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các
cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Vụ CCHC - Bộ Nội vụ (b/c);
- Các cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- Phòng Nội vụ huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- VPUB: LĐ, TTPVHCC, BTCDNC, KTTH;
- Lưu: VT, VXNV. NAM.
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