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BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu 

quả quản trị hành chính công (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR 

INDEX) và chỉ số hài lòng (SIPAS) năm 2022 
  

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
 

Thực hiện Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh 

về Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), 

Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) Chỉ số Cải cách hành chính (PAR 

INDEX) và Chỉ số Hài lòng (SIPAS) năm 2022 trên địa bàn tỉnh. UBND thành 

phố báo cáo như sau: 

1. Việc ban hành các văn bản, Kế hoạch triển khai kết quả thực hiện 

những nhiệm vụ được UBND tỉnh giao đối với các chỉ số PCI, chỉ số PAPI, 

chỉ số PAR INDEX và chỉ số SIPAS 

a. Đối với Chỉ số PCI: 

- Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26/03/2021 của UBND tỉnh về 

cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2020-2025. Quyết 

định số 2568/QĐ-TTg ngày 30/08/2022 của UBND tỉnh Ban hành kế hoạch thực 

hiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022. Công văn số 

488/UBND-VP ngày 25/08/2022 của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch 

chấn chỉnh, khắc phục một số nội dung doanh nghiệp và người dân trên địa bàn 

tỉnh đánh giá thấp các thành phần của chỉ số PCI. 

UBND thành phố ban hành Công văn số 4399/UBND-VP ngày 06/05/2021 

về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26/3/2021 của UBND 

tỉnh về cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI giai đoạn 2020 – 2025. 

Công văn số 9455/UBND-VP 08/09/2022 về việc triển khai Quyết định số 

2568/QĐ-TTg ngày 30/08/2022 của UBND tỉnh Ban hành kế hoạch thực hiện 

chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022; đã triển khai chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị và UBND các xã, phường thực hiện có hiệu quả và báo cáo kết quả 

định kỳ về Sở Kế hoạch và Đàu thư theo quy định. UBND thành phố đã ban 

hành văn bản về việc chấn chỉnh, khắc phục một số nội dung doanh nghiệp và 

người dân trên địa bàn thành phố đánh giá thấp các thành phần của Chỉ số PCI. 

* Kết quả: trên cơ sở chỉ đạo của UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị và 

UBND các xã, phường triển khai kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo nội 

dung chỉ số PCI đề ra. 
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b. Đối với Chỉ số PAPI: 

- Thực hiện Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của UBND 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số 

hiệu quả quản trị và Hành chính công năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu. Công văn số 488/UBND-VP ngày 25/08/2022 của UBND tỉnh về việc xây 

dựng kế hoạch chấn chỉnh, khắc phục một số nội dung doanh nghiệp và người 

dân trên địa bàn tỉnh đánh giá thấp các thành phần của chỉ số PCI và PAPI. 

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 5857/QĐ-UBND ngày 

24/8/2022 về Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành 

chính công năm 2022 trên địa bàn thành phố Bà Rịa. UBND thành phố đã ban 

hành văn bản về việc chấn chỉnh, khắc phục một số nội dung doanh nghiệp và 

người dân trên địa bàn thành phố đánh giá thấp các thành phần của Chỉ số PCI 

và PAPI. 

* Kết quả: Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường đã triển khai thực 

hiện kịp thời các nhiệm vụ, nội dung của chỉ số PAPI; tăng cường công tác công 

khai, tuyên truyền rộng rãi đến người dân trên địa bàn nắm biết các chính sách, 

quyền lợi của người dân. 

c. Đối với Chỉ số PAR INDEX, SIPAS: 

- Thực hiện Công văn số 9228/UBND-VP ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện giải pháp cải thiện kết quả chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS  

năm 2022 của tỉnh. Công văn số 5398/UBND-SNV ngày 13/5/2022 của UBND 

tỉnh về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện cải cách hành 

chính trên địa bàn tỉnh năm 2022. 

 UBND thành phố đã ban hành Công văn số 8206/UBND-VP ngày 

05/08/2022 về việc triển khai thực hiện giải pháp cải thiện kết quả chỉ số PAR 

INDEX, chỉ số SIPAS năm 2022 của thành phố. Công văn số 4894/UBND-VP 

ngày 20/05/2022 về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện 

cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2022. Ngày 17/5/2022, UBND 

thành phố đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng, kết quả chỉ 

số cải cách hành chính năm 2021, qua đó đã khen thưởng 03 tập thể và 06 cá 

nhân. 

* Kết quả: Thực hiện kịp thời các nhiệm vụ tiêu chí của bộ chí số CCHC, 

thực hiện lấy ý kiến người dân để chấn chỉnh kịp thời những trường hợp người 

dân chưa hài lòng. 

2. Tuyên truyền các chỉ số của tỉnh tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

UBND thành phố đã ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính 

năm 2022 trên địa bàn thành phố Bà Rịa. Thành phố thường xuyên tuyên truyền 

CCHC, tuyên truyền thủ tục hành chính, các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI), chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI), chỉ số cải cách hành 

chính (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng (SIPAS), các quy định về chính sách 
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pháp luật của nhà nước nhằm giúp cho CBCCVC, tầng lớp nhân dân thuận tiện 

trong việc tra cứu, cập nhật thông tin và tổ chức tuyên truyền công tác cải cách 

hành chính.  

Trong 09 tháng đầu năm 2022, Thành phố tiếp tục thực hiện công tác tuyên 

truyền CCHC, tuyên truyền thủ tục hành chính, các quy định về chính sách pháp 

luật của nhà nước trên cổng thông tin điện tử thành phố (http://baria.baria-

vungtau.gov.vn) nhằm giúp cho CBCCVC, tầng lớp nhân dân thuận tiện trong 

việc tra cứu, cập nhật thông tin và tổ chức tuyên truyền công tác cải cách hành 

chính bằng nhiều hình thức như: 60 tin; 10 bài thuộc thể loại tiểu luận, phóng sự 

thu thanh, tổng thời lượng phát là: 11 giờ 45 phút.  

3. Kiểm tra, tự kiểm tra: 

- UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 

15/02/2022 của UBND thành phố về kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà 

nước và phòng, chống tham nhũng năm 2022; đã tiến hành kiểm tra 07 đơn vị: 

phường Long Hương, phường Kim Dinh, phường Phước Hưng, phường Long 

Tâm, phường Phước Nguyên, xã Hòa Long và xã Tân Hưng; tiến hành kiểm tra 

công tác triển khai thực hiện nội dung Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính 

công (PAPI) năm 2022 tại ấp Phước Tân 3 và ấp Phước Tân 4, xã Tân Hưng. 

Qua kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm tra công vụ, Đoàn đã chỉ ra 

những hạn chế, tồn tại và đề nghị đơn vị khắc phục. 

- UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 

15/02/2022 về kiểm tra công vụ trên địa bàn thành phố Bà Rịa; đã kiểm tra đột 

xuất 06 đơn vị: UBND phường Long Tâm, UBND xã Long Phước, UBND xã 

Hòa Long UBND phường Kim Dinh, UBND xã Tân Hưng và UBND phường 

Phước Nguyên. 

- UBND thành phố ban hành Công văn số 10819/UBND-VP ngày 

10/10/2022 về việc rà soát khắc phục những hạn chế, thiếu sót theo nhận xét, 

đánh giá và kiến nghị của đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) , chỉ số cải cách 

hành chính (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng (SIPAS) năm 2022 của UBND 

thành phố Bà Rịa./.  
 

 

Nơi nhận:         KT.CHỦ TỊCH    

- Như trên;                                                     PHÓ CHỦ TỊCH 

- Thường trực Thành uỷ;      

- PCT. HĐND-TP;    

- CT, PCT.UBND-TP; 

- Văn phòng Thành phố; 

- Lưu: VT-VP. 

 

                    Đặng Huy Quang 
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