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  ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 619 /UBND-NV Đình Lập, ngày 17 tháng 6 năm 2019 
 

Về việc định hướng nội dung tuyên 

truyền nhằm nâng cao Chỉ số PAPI 

năm 2019 trên địa bàn huyện  
 

 

 

   Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

- Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- UBND thị trấn Đình Lập; 

- UBND xã Lâm Ca. 

 

 Thực hiện nội dung Văn bản số 589/SNV-CCHC ngày 07/6/2019 của Sở 

Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc định hướng giải pháp nội dung tuyên truyền nhằm 

nâng cao chỉ số PAPI năm 2019, 

Để triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số Hiệu quả 

Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2019 của tỉnh, Ủy ban nhân 

dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền tốt một số nội 

dung cụ thể như sau: 

 1. Phương thức PAPI triển khai  

 - PAPI thường bắt đầu triển khai vào đầu tháng 6 hàng năm; 

- PAPI hợp đồng với người thực hiện phỏng vấn (Sinh viên một số trường 

Đại học) cùng cán bộ Mặt trận Tổ quốc đưa xuống một số đơn vị cấp xã trên địa 

bàn tỉnh thực hiện phỏng vấn; 

- PAPI luôn chọn địa bàn ổn định tại 03 đơn vị cấp huyện gồm: Thành 

phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc và huyện Đình Lập; trong đó, năm 2019 tại 

huyện Đình lập Lập lựa chọn gồm: Khu 7, khu 8 thị trấn Đình Lập; Thôn Bình 

Lâm, Thôn Pắc Vằn, xã Lâm Ca (Theo Công văn số 1443/MTTQ-BTT ngày 

30/5/2019 của Ban Thường trực UBMT Tổ Quốc tỉnh Lạng Sơn); 

- PAPI lấy đối tượng là người dân để thực hiện phỏng vấn; theo đó, mỗi 

khu dân cư, Ban điều hành Dự án PAPI chọn ngẫu nhiên 20 người trong danh 

sách số nhân khẩu trong độ tuổi từ 18 đến 70 tuổi hiện đang có mặt tại các 

thôn, khối phố được lựa chọn để tiến hành phỏng vấn, thu thập thông tin. 

2. Nội dung tuyên truyền tới người dân 

Nội dung tuyên truyền cụ thể tập trung vào các vấn đề liên quan đến Chỉ 

số PAPI thường xuyên phỏng vấn người dân qua 02 năm 2017 và 2018, đó là: 
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Chỉ số nội dung 1: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở 

Giới thiệu để người dân biết: 

- Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 và các 

văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu 

HĐND các cấp, bầu Trưởng thôn, Khu phố; trong đó, giới thiệu về các vị trí dân 

cử, về nhiệm kỳ của vị trí trưởng thôn và nhiệm kỳ Đại biểu Quốc hội; về hoạt 

động tham gia bầu cử đại biểu Quốc Hội, đại biểu HĐND, tham gia bầu Trưởng 

thôn, bầu Trưởng khu. 

- Về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng 

đồng giám sát việc xây mới/tu sửa. 

Chỉ số nội dung 2: Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở 

địa phương 

Giới thiệu để người dân biết về cách thức tiếp cận thông tin của người 

dân, về việc xác định hộ nghèo, công khai danh sách hộ nghèo; về nội dung 

công khai thu chi ngân sách cấp xã; về Quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất và 

khung giá bồi thường thu hồi đất. 

Chỉ số nội dung 3: Trách nhiệm giải trình với người dân 

Giới thiệu để người dân biết về những khúc mắc, những vụ việc diễn ra đã 

được Trưởng thôn, Trưởng khu hoặc cán bộ HĐND xã, thị trấn hoặc cán bộ 

UBND xã, thị trấn hoặc cán bộ Đoàn thể giải quyết việc khiếu nại, tố cáo có kết 

quả tốt; nội dung những khúc mắc của người dân được trả lời, giải quyết thỏa 

đáng. 

Chỉ số nội dung 4: Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công 

Giới thiệu để người dân biết về Luật Phòng chống tham nhũng, về công 

tác Phòng chống tham nhũng của các cơ quan trên địa bàn xã, thị trấn trong quản 

lý tiền công quỹ; trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khi người dân đề 

nghị cấp Giấy phép Xây dựng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khi đi 

khám chữa bệnh, khi cho con đi học, khi đi xin việc làm. 

Chỉ số nội dung 5: Thủ tục hành chính công 

Giới thiệu để người dân biết các thủ tục hành chính về: Chứng thực, cấp 

phép xây dựng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… được thực hiện giải 

quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa ở tất cả các xã, 

thị trấn trên địa bàn; trong đó, quy định việc niêm yết công khai các thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã. Đối với từng thủ tục hành chính, 

quy định rõ: Thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết, thời gian giải quyết và việc 

thu phí, lệ phí (nếu có). 

Chỉ số nội dung 6: Cung ứng dịch vụ công 
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Giới thiệu để người dân biết các nội dung: Về bảo hiểm y tế, về tác dụng 

thẻ bảo hiểm y tế, về dịch vụ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi, về 

người nghèo được hỗ trợ để mua bảo hiểm y tế, về trẻ em dưới 6 tuổi được miễn 

phí khám chữa bệnh.  

Giới thiệu để người dân biết các thông tin: liên quan đến việc dạy và học 

đối với Giáo dục tiểu học công lập; các thông tin về cơ sở hạ tầng căn bản như: 

gia đình mình đã dùng điện lưới, loại đường giao thông gần hộ gia đình nhất, 

mức độ thường xuyên của dịch vụ thu gom rác thải, hộ gia đình mình dùng nước 

máy là nguồn nước ăn uống chính. 

Giới thiệu để người dân biết các thông tin: Mức độ an toàn, trật tự ở địa 

bàn đang sinh sống, sự thay đổi về mức độ an ninh theo hướng tốt lên sau 3 

năm… 

Chỉ số nội dung 7: Quản trị Môi trường (Bắt đầu thực hiện 2018) 

Giới thiệu để người dân biết các thông tin: Doanh nghiệp tại địa phương 

đối với nghĩa vụ bảo vệ môi trường; việc đeo khẩu trang để tránh ô nhiễm không 

khí khi đi lại ở địa bàn nơi cư trú có hay không có; đánh giá chất lượng không 

khí nơi cư trú; về chất lượng nguồn nước sinh hoạt gần nhà có đủ để uống, giặt 

giũ, bơi lội? 

Chỉ số nội dung 8: Quản trị điện tử (Bắt đầu thực hiện 2018) 

Giới thiệu để người dân biết các thông tin: Biết cách lấy đủ thông tin chỉ 

dẫn và biểu mẫu cần thực hiện từ cổng thông tin điện tử địa phương: Khi làm 

chứng thực, xác nhận; khi làm thủ tục cấp phép xây dựng; khi làm thủ tục cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc tiếp cận tin tức trong nước qua 

Internet; có kết nối Internet tại nhà? 

3. Giải pháp và tổ chức thực hiện: 

- Căn cứ nội dung và nhiệm vụ phân công kèm theo Văn bản số       

616/UBND-NV ngày 14/6/2019 của UBND huyện Đình Lập, các cơ quan có 

liên quan nội dung PAPI phỏng vấn người dân nêu trên, có văn bản hướng dẫn 

cụ thể nội dung thuộc trách nhiệm quản lý của ngành nhằm tạo điều kiện để 

UBND xã Lâm Ca và  UBND thị trấn Đình Lập thực hiện. 

- Đề nghị UBND thị trấn Đình Lập và UBND xã Lâm Ca chủ động chỉ 

đạo thực hiện phối hợp sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn 

thể triển khai thực hiện tuyên truyền lồng ghép thông qua nhiều hình thức (Họp 

tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Họp sinh hoạt Chi bộ cơ sở; họp sinh 

hoạt các tổ chức đoàn thể Thanh niên, Phụ nữ; Họp với nhân dân, thông qua hệ 

thống truyền thanh, … đến người dân (Tập trung ở các thôn, khu phố thuộc diện 

được PAPI liên tục lựa chọn). 

- Đối với Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đình Lập:  

Khi Dự án PAPI  có lịch về khảo sát tại các đơn vị thuộc huyện Đình Lập. 

Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp thông tin với 



4 
 

UBND huyện (thông qua phòng Nội vụ) để nắm được lịch khảo sát và danh sách 

các hộ gia đình được lựa chọn trả lời phỏng vấn để UBND huyện nắm thông tin 

và có giải pháp để tuyên truyền đến người dân nhằm nâng cao chỉ số Hiệu quả 

Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2019. 

- Đối với UBND thị trấn Đình Lập và UBND xã Lâm Ca:  

Khu 7, Khu 8 thị trấn Đình Lập; thôn Bình Lâm và thôn Pắc Vằn, xã Lâm 

Ca là 02 đơn vị được lựa chọn để khảo sát. Đề nghị UBND thị trấn Đình Lập và 

UBND xã Lâm Ca thực hiện các giải pháp tuyên truyền đến tận thôn, khu phố và 

các hộ gia đình để người dân nắm rõ về các nội dung liên quan đến việc phỏng 

vấn khảo sát về chỉ số PAPI thông qua các cuộc họp thôn và sự phối hợp của các 

tổ chức đoàn thể trong thôn, khu để tuyên truyền đạt kết quả cao. 

- Đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện quan tâm 

đến việc tuyên truyền các nội dung liên quan đến PAPI, phát trên hệ thống 

chương trình phát thanh địa phương của huyện. 

Trên đây là nội dung định hướng giải pháp cụ thể tuyên truyền nội dung 

liên quan đến Chỉ số PAPI tỉnh Lạng Sơn trên địa bàn huyện Đình Lập năm 

2019, UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan trực tiếp 

quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- UBMT Tổ Quốc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.                                                                             

  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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