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KẾ HOẠCH
Triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện
Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp huyện (PAPI)
trên địa bàn huyện Châu Thành giai đoạn 2017 - 2020

Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ
yếu cải thiện Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên
địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2017 - 2020;
UBND huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ,
giải pháp chủ yếu cải thiện Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp
huyện (PAPI) trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017 - 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
- Xây dựng một nền hành chính phát triển, đảm bảo trong sạch tiết kiệm
hoạt động có hiệu lực hiệu quả.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý điều hành và cung ứng dịch vụ
công, xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, trong sạch, hoạt động có
hiệu quả, cải thiện nâng cao Chỉ số PAPI nhằm đáp ứng hài lòng của cá nhân tổ
chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước ở huyện.
- Cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI có vai trò quan trọng giúp cho việc
xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh và gần dân hơn.
- Các phòng, ban ngành huyện, UBND các xã, thị trấn và mỗi cán bộ,
công chức, viên chức cần triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục các nhiệm
vụ, giải pháp trong kế hoạch này và các văn bản có liên quan để nâng cao hiệu
quả trong công tác quản trị hành chính công.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Tăng cường sự tham gia của người dân
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, gúp mọi
người dân hiểu rõ được mục đích, ý nghĩa việc thực hiện dân chủ cơ sở thông
qua các nội dung công khai cho dân biết, dân bàn và quyết định, nội dung dân
giám sát; trách nhiệm của chính quyền, cán bộ, công chức các xã, thị trấn, các cơ
quan tổ chức, cá nhân có liên quan và nhân dân trong việc thực hiện dân chủ ở
các xã, thị trấn.

Triển khai các hình thức thích hợp để nhân dân nói lên nguyện vọng, phản
ánh, kiến nghị đóng góp ý kiến đối với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước.
Có cơ chế phù hợp để nhân dân tham gia vào công việc của địa phương
như: huy động nhân dân đóng góp vật chất, nhân lực; tham gia bảo vệ, giữ gìn
vệ sinh môi trường; tổ chức các mô hình để đảm bảo trật tự xã hội; tham gia bầu
cử trưởng ấp; phát huy tốt vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu
tư cộng đồng...
2. Công khai minh bạch
Thưch hiện quy trình điều tra, rà soát, bình xét và công nhận hộ nghèo
hành năm theo đúng quy định, đảm bảo đúng đối tượng thuộc diện hộ nghèo
theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT- BLĐTBXH.
Thực hiện đúng các quy định về công khai minh bạch, thu chi ngân sách
cấp xã, công khai phải cụ thể, chi tiết hình thức công khai phù hợp, thuận tiện để
người dân có thể tiếp cận và giám sát. Phát huy vai trò giám sát của Hội đồng
nhân dân xã, thị trấn; các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, công chức và Nhân
dân; kịp thời ngăn chặn những dấu hiệu tiêu cực, xử lý theo đúng quy định của
pháp luật đối với những trường hợp vi phạm các quy định về quản lý tài chính, tài
sản công.
Các dự thảo về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đều phải tổ chức lấy ý
kiến góp ý của người dân tại nơi có đất thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Thực
hiện công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và khung giá
đất hiện thời trên Trang Thông tin điện tử của huyện, trụ sở UBND huyện,
UBND xã, thị trấn. Kịp thời cập nhật, công khai khi có sự điều chỉnh quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất hoặc khung giá đất. Phải công khai và thông báo cụ thể về
mục đích sử dụng đất, mức giá đền bù khi thu hồi đất. Công khai các dự án
chậm triển khai và kết quả xử lý các vụ việc qua giám sát ở khu dân cư.
3. Trách nhiệm giải trình với dân
Thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày
08/8/2013 của Chính phủ về trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong
việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Thông tư 02/2014/TT-TTCP
ngày 29/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số
điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ. Thủ
trưởng các phòng, ban ngành huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải cụ thể
hóa việc thực hiện trách nhiệm giải trình trong nội quy, quy chế làm việc của cơ
quan, đơn vị; chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức thuộc
quyền quản lý thực hiện nghiêm trách nhiệm, giải trình trước nhân dân.
Nâng cáo hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám
sát đầu tư cộng đồng, chức năng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ
quốc...
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4. Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công
Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật và các
văn bản có liên quan về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức để cán
bộ, công chức, viên chức thực hiện và người dân giám sát việc thực hiện, góp
phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương; phát
huy vai trò giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội
các cấp và Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; có
chính sách và cơ chế bảo vệ người dân khi thực hiện việc tố cáo 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 trong cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là những công việc, vị trí
có khả năng xảy ra tiêu cực.
Thực hiện tốt công tác tuyển dụng công chức, viên chức trong các cơ quan
nhà nước. Công khai minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng về
công tác tuyển dụng để tạo cơ hội cho mọi người có đủ điều kiện tham gia.
Phát huy vai trò giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn
thể - chính trị xã hội, các hội quần chúng, cán bộ đảng viên, nhân dân trong công
tác phòng chống tham nhũng.
5. Cải cách thủ tục hành chính
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày
25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một
cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước tại địa
phương.
Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, 100% thủ tục hành
chính phải được tiếp nhận và trả kết quả qua Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
của huyện, không tiếp nhận và trả kết quả tại các phòng, ban chuyên môn. Hoàn
thiện các quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong cơ chế liên thông giải quyết
thủ tục hành chính liên quan đến công dân, tổ chức, doanh nghiệp.
Triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày
19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công
tác cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện nghiêm, có chất lượng công tác rà
soát các quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý; kiến nghị cắt giảm tối
đa các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết để giảm thời gian và chi phí
tuân thủ thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.
Kịp thời cập nhật, công khai đầy đủ, chi tiết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền
giải quyết.
Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức.
Thường xuyên khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với chất lượng
các dịch vụ được cung cấp, nhất là các dịch vụ: Chứng thực, xác nhận, cấp giấy phép
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xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các dịch vụ công do UBND cấp
xã cung cấp… để nâng cao chất lượng phục vụ;
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành
chính cho người dân, tổ chức; tăng số lượng các dịch vụ công được cung cấp trực
tuyến ở mức độ 3, mức độ 4.
6. Cải thiện việc cung ứng dịch vụ công
Tăng cường đầu tư bảo quản và sử dụng tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị
dạy học. Ban hành các quy định thu, quản lý và sử dụng các khoản thu ngoài
ngân sách trong nhà trường...
Thực hiện việc cung cấp nước sạch cho người dân theo Chương trình
mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; nâng cao chất
lượng dịch vụ thu gom rác thải ở khu dân cư…
Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chương trình
mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các Chương trình phối hợp
hoạt động giữa các phòng, ban ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng nền
quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh phong
trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các phòng, ban ngành huyện, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng,
nhiệm vụ được giao và trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch này,
xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị mình, định kỳ 6
tháng và năm, các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép trong
báo cáo CCHC định kỳ) về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ).
2. Phòng Nội vụ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch
của các phòng, ban ngành huyện và UBND các xã, thị trấn; đẩy mạnh công tác
tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về Chỉ
số PAPI.
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí để
triển khai thực hiện Kế hoạch này.
4. Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Đài Truyền thanh huyện và
các cơ quan đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ
biến kế hoạch này; tăng cường đưa tin, bài phản ánh về kết quả triển khai thực
hiện để nhân dân biết, giám sát.
5. Thủ trưởng các phòng, ban ngành huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị
trấn tiếp tục triển khai thực hiện tốt pháp lệnh về thực hiện quy chế dân chủ ở
xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các giải pháp nâng cao hiệu quả
quản trị và hành chính công, những quy định của pháp luật liên quan đến việc
cung cấp dịch vụ công trong cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao nhận
thức, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
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6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chủ trì, phối hợp với
các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao
chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng
đồng để góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình của chính quyền cơ sở đối với
người dân.
Trên đây là Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải
thiện Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp huyện (PAPI) trên địa
bàn huyện Châu Thành giai đoạn 2017 - 2020; trong quá trình triển khai thực
hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về
UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để kịp thời hướng dẫn, giải quyết./.
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