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UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:          /KH-SGDĐT Ninh Thuận, ngày       tháng 9 năm 2022 

 
KẾ HOẠCH 

Cải thiện các chỉ số thành phần của PAR INDEX, PAPI, SIPAS 

  

Thực hiện Thông báo số 232/TB-VPUB ngày 29/7/2022 của Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh về ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân dân tỉnh 

Trần Quốc Nam tại Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá, cải thiện các chỉ số 

PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2021;  

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

 I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU  

 1. Mục tiêu: 

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp 

nhằm cải thiện các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS liên quan đến nhiệm của 

Ngành Giáo dục. 

2. Yêu cầu:  

Việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện, duy trì bền 

vững các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS trong năm 2022 và những năm tiếp 

theo được xem là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Sở. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

- Tiếp tục quán triệt sâu rộng, toàn diện đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức về 4 quan điểm, 16 chỉ tiêu và 8 nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh 

công tác cải cách hành chính nêu tại Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/9/2021 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tuyên truyền Nghị quyết số 05-NQ/TU cho Nhân 

dân, doanh nghiệp để biết cùng đồng hành; tuyên truyền về những mô hình hay, 

cách làm sáng tạo, những gương sáng trong cải cách hành chính với mục tiêu lớn 

nhất là đặt lợi ích của Nhân dân, doanh nghiệp lên trên hết. Qua đó, tăng cường 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt của cấp ủy Đảng, đồng thời, phát 

huy vai trò của người đứng đầu: “Gương mẫu, trách nhiệm và quyết tâm”.  

- Thực hiện giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính của người dân và 

doanh nghiệp, không để chậm trễ, kéo dài thời gian quy định.  

- Tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền về việc giải quyết dịch vụ 

công mức độ 3, 4 và việc tiếp nhận và giao trả kết quả qua dịch vụ công ích để 

người dân biết, tích cực tham gia. 

- Thực hiện việc niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính bao 

gồm các thành phần hồ sơ phải nộp đúng quy định ở nơi dễ thấy; công khai mức 

phí/lệ phí phải nộp là đúng quy định; Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính 

đúng quy định. 
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 - Đăng tải đầy đủ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực của ngành, 

địa phương đã tham mưu ban hành; văn bản quy phạm pháp luật của Trung 

ương, của tỉnh liên quan đến lĩnh vực ngành, địa phương quản lý; các chiến 

lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển 5 năm và hàng năm theo chức 

năng nhiệm vụ của tỉnh, ngành, địa phương; các dự án, hạng mục đầu tư, đấu 

thầu, mua sắm công; công khai các danh mục dự án kêu gọi đầu tư, các cơ chế, 

chính sách ưu đãi đầu tư, các thông tin về chương trình hỗ trợ phát triển doanh 

nghiệp; thông tin chỉ dẫn và biểu mẫu cần thực hiện các thủ tục hành chính; 

thông tin giải quyết kiến nghị của người dân và doanh nghiệp thông tin qua 

chuyên mục “Hỏi - Đáp trực tuyến”. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính 

tại các cơ quan, đơn vị, bộ phận thuộc thẩm quyền quản lý; đồng thời tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4 

đảm bảo thực chất, hiệu quả, tròn quy trình. 

 - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm nâng cao tinh thần trách 

nhiệm và chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, 

đặc biệt là công tác tham mưu giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức 

cá nhân. 

- Tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại, tạo điều kiện để người dân được 

tham gia đối thoại tại cấp cơ sở và đóng góp ý kiến về các vấn đề bức xúc của 

người dân.  

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Các phòng chức năng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm: 

 - Trên cơ sở các nội dung của Kế hoạch này, căn cứ chức năng nhiệm vụ 

của phòng, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ được 

giao tại Kế hoạch này, đảm bảo về chất lượng và thời gian; định kỳ báo cáo (khi 

có yêu cầu) gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính để tổng hợp, báo cáo UBND 

tỉnh theo quy định.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, 

phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành về nội 

dung thực hiện cải thiện các chỉ số thành phần của của PAR INDEX, PAPI, 

SIPAS và giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên. 
 

Trên đây là nội dung Kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo về cải thiện 

các chỉ số thành phần của PAR INDEX, PAPI, SIPAS./. 

Nơi nhận:               
- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ và PGĐ Sở; 

- Các phòng chức năng thuộc Sở;  

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trang Thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, TCHC.  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Huệ Khải 
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