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I. KẾ HOẠCH CẢI THIỆN, NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

(PAR INDEX) TỈNH BẮC GIANG NĂM 2021 (Trích Kế hoạch số 3478/KH-

UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang). 

1. Mục tiêu chung: 

Phấn đấu Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Bắc Giang năm 2021 đạt kết quả 

cao, phấn đấu trong nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu trong cả nước.  

 2. Mục tiêu cụ thể đối với các lĩnh vực: 

2.1. Lĩnh vực công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: Phấn đấu 

xếp trong nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cả nước. 

2.2. Lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật: 

Phấn đấu xếp trong nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cả nước. 

2.3. Lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính: Phấn đấu xếp trong nhóm 15 

tỉnh dẫn đầu cả nước. 

2.4. Lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy hành chính: Phấn đấu xếp trong 

nhóm 15 tỉnh dẫn đầu cả nước. 

2.5. Lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức: Duy trì trong nhóm 05 tỉnh dẫn đầu cả nước. 

2.6. Lĩnh vực cải cách tài chính công: Phấn đấu xếp trong nhóm 20 tỉnh 

dẫn đầu cả nước. 

2.7. Lĩnh vực hiện đại hóa hành chính: Duy trì là tỉnh dẫn đầu cả nước. 

II. KẾT QUẢ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (PAR INDEX) VÀ CHỈ SỐ 

HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ CỦA CÁC 

CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC  (SIPAS) TỈNH BẮC GIANG NĂM 2021 

(Trích Báo cáo số 95/BC-SNV ngày 27/5/2022 của Sở Nội vụ). 

 Ngày 25/5/2022, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức 

Hội nghị công bố Chỉ số PAR Index và Chỉ số SIPAS cấp tỉnh năm 2021. 

1. Kết quả chỉ số PAR INDEX năm 2021 

Chỉ số PAR Index năm 2021 của tỉnh Bắc Giang đạt 88,65/100 điểm, đứng 

thứ 07/63 tỉnh, thành phố, tăng 6 bậc so với năm 2020 (năm 2020 đạt 85,58 

điểm, xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố), trong đó: 
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1. Lĩnh vực Công tác chỉ đạo điều hành CCHC: đạt 8,05/8,5 điểm, xếp thứ 

27/63 tỉnh, thành phố (Năm 2020, xếp thứ 22/63 tỉnh, thành phố). 

2. Lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL: đạt 9,15/10 

điểm, xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố (Năm 2020, xếp thứ 21/63 tỉnh, thành phố). 

3. Lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính: đạt 12,98/13,5 điểm, xếp thứ 

26/63 tỉnh, thành phố (Năm 2020, xếp thứ 38/63 tỉnh, thành phố). 

4. Lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy hành chính: đạt 10,37/11,5 điểm, xếp 

thứ 13/63 tỉnh, thành phố (Năm 2020, xếp thứ 38/63 tỉnh, thành phố). 

5. Lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức: đạt 11,57/13,5 điểm, xếp thứ 29/63 tỉnh, thành phố (Năm 2020, xếp 

thứ 5/63 tỉnh, thành phổ). 

6. Lĩnh vực cải cách tài chính công: 10,93/12 điểm, xếp thứ 4/63 tỉnh, 

thành phố (Năm 2020, xếp thứ 58/63 tỉnh, thành phổ). 

7. Lĩnh vực hiện đại hóa hành chính: 14,33/15 điểm, xếp thứ 01/63 tỉnh, 

thành phố (Năm 2020, xếp thứ 01/63 tỉnh, thành phổ). 

8. Lĩnh vực tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển KT-

XH của tỉnh: 11,25/16 điểm, xếp thứ 52/63 tỉnh, thành phố (Năm 2020, xếp thứ 

11/63 tỉnh, thành phổ). 

 2. Kết quả chỉ số SIPAS năm 2021 

Chỉ số SIPAS năm 2021 của tỉnh Bắc Giang đạt 90,01%, đứng thứ 8/63 

tỉnh, thành phố, giảm 05 bậc so với năm 2020 (năm 2020 đạt 92,54%, đứng thứ 

3/63 tỉnh, thành phố), trong đó: 

- Chỉ số hài lòng về yếu tố tiếp cận dịch vụ đạt 92,30%, giảm 0,92% so với 

năm 2020 (năm 2020 đạt 93,22%). 

- Chỉ số hài lòng về yếu tố thủ tục hành chính đạt 89,83%, giảm 3,1% so 

với năm 2020 (năm 2020 đạt 92,93%). 

- Chỉ số hài lòng về yếu tố công chức đạt 90,06%, giảm 1,41% so với 

năm 2020 (năm 2020 đạt 91,47%). 

- Chỉ số hài lòng về yếu tố kết quả dịch vụ đạt 92,05%, giảm 5,97% so 

với năm 2020 (năm 2020 đạt 98,02%). 

- Chỉ số hài lòng về yếu tố tiếp nhận, xử lý góp ý phản ánh kiến nghị 

đạt 90,01%, tăng 2,23% so với năm 2020 (năm 2020 đạt 87,78%). 

III. KẾ HOẠCH CẢI THIỆN, NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

(PAR INDEX) VÀ CHỈ SỐ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI 

SỰ PHỤC VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC (SIPAS) TỈNH 

BẮC GIANG NĂM 2022 

(Trích Kế hoạch số 2665/KH-UBND ngày 11/6/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang) 

1. Mục tiêu chung: 

Tiếp tục duy trì và nâng cao những nội dung của Chỉ số PAR Index đã đạt 
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được kết quả và điểm số tốt. Phấn đấu năm 2022, Chỉ số PAR Index tiếp tục đạt 

kết quả cao, Chỉ số SIPAS đạt trên 90%, xếp trong nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng 

đầu cả nước. 

 2. Mục tiêu cụ thể đối với các lĩnh vực: 

2.1. Lĩnh vực công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: 

- Phấn đấu xếp trong nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cả nước. 

- UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, 

theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trên. 

2.2. Lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật:  

- Phấn đấu xếp trong nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cả nước. 

- UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì triển khai, hướng dẫn, theo dõi, đôn 

đốc thực hiện các nhiệm vụ trên. 

2.3. Lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính: 

- Phấn đấu xếp trong nhóm 20 tỉnh dẫn đầu cả nước. 

- UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, có trách nhiệm triển khai, 

hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trên. 

2.4. Lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 

- Phấn đấu xếp trong nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cả nước. 

- UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, 

theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trên. 

2.5. Lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức: 

- Phấn đấu xếp trong nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cả nước. 

- UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, 

theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trên. 

2.6. Lĩnh vực cải cách tài chính công: 

- Phấn đấu duy trì trong nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cả nước. 

- UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, 

theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trên. 

2.7. Lĩnh vực hiện đại hóa hành chính: 

- Phấn đấu duy trì là tỉnh dẫn đầu cả nước. 

- UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, có trách nhiệm 

triển khai, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trên. 

2.8. Lĩnh vực Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển 

KT-XH của tỉnh: 

- Phấn đấu xếp trong nhóm 15 tỉnh dẫn đầu cả nước. 

- UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, có trách nhiệm triển khai, 

hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trên.  


