
Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố 

 

Ngày 25/5/2022, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự 

phục vụ hành chính năm 2021 và Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, 

cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

trên cơ sở phân tích kết quả các Chỉ số năm 2021: Chỉ số Cải cách hành chính (Par 

Index); Chỉ số Hài lòng đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số Hiệu quả 

quản trị và hành chính công (PAPI), Sở Nội vụ báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân 

(UBND) thành phố cụ thể như sau: 

1. Về Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index):  

Năm 2021, Chỉ số PAR Index của thành phố đạt 91,80 điểm xếp thứ 1/63 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cao hơn 5,43% so với giá trị trung bình và 

xếp trong nhóm A gồm 03 tỉnh, thành phố có giá trị Chỉ số CCHC từ 90 điểm trở 

lên; cụ thể: 
 

TT Các nội dung trong Chỉ số PAR Index 
Điểm 

tối đa 

Điểm 

đạt 

được 

Điểm 

trừ 

I. Điểm thẩm định 60,5 58,87 1,63 

1 Công tác chỉ đạo điều hành 8,5 8,37 0,13 

2 Xây dựng và tổ chức thực hiện VBQPPL 5 5 0 

3 Cải cách TTHC 13,5 12,64 0,86 

4 Cải cách tổ chức bộ máy 7 7 0 

5 
Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ 

CBCCVC 
7,5 7,5 0 

6 Cải cách tài chính công 8 7,92 0,08 

7 Hiện đại hóa hành chính 11 10,44 0,56 
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TT Các nội dung trong Chỉ số PAR Index 
Điểm 

tối đa 

Điểm 

đạt 

được 

Điểm 

trừ 

    II. Điểm điều tra xã hội học (Khảo sát lãnh đạo 

quản lý qua phiếu điều tra) 
23,5 19,33 4,17 

     III. Điểm đánh giá tác động của CCHC 16 13,60 2,40 

1 

Kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, 

tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan 

hành chính nhà nước (Chỉ số SIPAS qua phiếu 

điều tra) 

10 9,35 0,65 

2 
Tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - 

xã hội 
6 4,25 

 

1,75 

Tổng điểm  100 91,80 8,20 

Trong Chỉ số CCHC, điểm thẩm định đạt giá trị cao nhất là 97,3% 

(58,87/60,5), có 03 nội dung (xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm 

pháp luật; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức) đạt giá trị 100% điểm; các nội dung khác bị trừ không 

đáng kể. 

Điểm điều tra xã hội học (khảo sát lãnh đạo quản lý) giảm 0,12 điểm nhưng 

điểm tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội tăng 1,25 điểm so với năm 

2020 do tỷ lệ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) và số doanh nghiệp thành 

lập mới trong năm 2021 đều tăng so với năm 2020.  

(Các nội dung trừ điểm cụ thể tại Phụ lục I kèm theo). 

         2. Về Chỉ số Hài lòng đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS) 

Chỉ số SIPAS của thành phố năm 2021 đạt 93,38%, xếp thứ 2/63 tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương, giảm nhẹ 0,19% so với năm 2020, đứng đầu trong các 

thành phố trực thuộc Trung ương (chi tiết tại Phụ lục II kèm theo). 

So sánh mức độ hài lòng trong 05 nội dung thành phần Chỉ số Hài lòng đối 

với sự phục vụ hành chính năm 2021 với các năm 2019, 2020 cụ thể như sau: 

TT Nội dung Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

1 Tiếp cận dịch vụ 94,23  95,33 95,12 (-) 

2 Tổ chức giải quyết thủ tục hành chính 92,47  96,00  95,11 (-) 

3 Công chức trực tiếp giải quyết TTHC 93,19  92,80  95,43 (+) 

4 Kết quả cung ứng dịch vụ công 94,13  96,80  95,86 (-) 
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5 
Tiếp nhận, giải quyết các ý kiến góp ý, 

phản ánh, kiến nghị 
86,29  86,50  85,39 (-) 

Chỉ số SIPAS của thành phố năm 2021 có 01 tiêu chí tăng và 04 tiêu chí 

giảm so với năm 2020. Mức đạt 93,38% thể hiện sự hài lòng rất cao của người dân, 

tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính thành phố. Tuy nhiên, vẫn 

còn có việc người dân phải đi lại nhiều lần để giải quyết thủ tục hành chính (trên 

03 lần là 5,66%); chỉ số về Tiếp nhận, giải quyết các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến 

nghị có cải thiện so với năm 2020 nhưng vẫn còn thấp so với các nội dung khác 

(đạt dưới 90%). 

Để cải thiện Chỉ số SIPAS của thành phố trong thời gian tới, từ góc độ ý kiến 

của người dân, tổ chức; một số nội dung chủ yếu cần thực hiện đó là: tăng cường 

nhận hồ sơ và trả kết quả qua đường bưu điện (59,12%); tiếp tục đơn giản hóa thủ 

tục hành chính (54,30%); rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (48,22%); 

mở rộng các hình thức thông tin để người dân, tổ chức biết đến cơ quan nơi nộp hồ 

sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính một cách dễ dàng, nhanh chóng 

(37,32%). 

3. Về Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI)  

Điểm tổng hợp Chỉ số PAPI năm 2021 của thành phố Hải Phòng đạt 

44,005/80 điểm xếp trong nhóm đạt điểm cao nhất gồm 15 tỉnh, thành phố (Chỉ 

số PAPI không xếp thứ hạng và xếp theo nhóm). 

Điểm các chỉ số thành phần cụ thể như sau: 

TT Nội dung 

Điểm 

(tối đa là 

10 điểm) 

Xếp loại nhóm 

điểm 

Tăng (+), 

giảm (-) so 

với 2020 

1 
Tham gia của người dân ở cấp 

cơ sở 
4,904 Trung bình cao -0,369 

2 Công khai, minh bạch 5,419 Trung bình cao -0,041 

3 
Trách nhiệm giải trình với 

người dân 
4,413 Trung bình cao -1,162 

4 
Kiểm soát tham nhũng khu 

vực công 
7,424 Cao nhất             +1,162 

5 Thủ tục hành chính công 7,462 Cao nhất             +0,14 

6 Cung ứng dịch vụ công 7,911 Trung bình cao +0,902 

7 Quản trị môi trường 3,678 Trung bình cao +0,582 

8 Quản trị điện tử 2,792 Trung bình thấp -0,504 
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Tổng số 44,005 Cao nhất + 1,712 

 

So với năm 2020, Chỉ số PAPI năm 2021 đã có sự tiến bộ, cải thiện vượt 

bậc: về giá trị điểm tăng 1,712 điểm và từ nhóm đạt điểm trung bình thấp năm 2020 

lên nhóm đạt giá trị cao nhất. Các chỉ số thành phần tăng gồm: Kiểm soát tham 

nhũng trong khu vực công, thủ tục hành chính công, cung ứng dịch vụ công, quản 

trị môi trường, trong đó chỉ số thành phần Kiểm soát tham nhũng trong khu vực 

công tăng nhiều nhất (tăng 18,6%). Các chỉ số thành phần giảm gồm: Tham gia của 

người dân ở cấp cơ sở, công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình với người dân 

và quản trị điện tử, trong đó chỉ số thành phần Quản trị điện tử bị giảm nhiều nhất 

(giảm 15,4%) và là chỉ số thành phần duy nhất trong nhóm Trung bình thấp. Mức 

độ hài lòng đối với thủ tục liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

(70,8%) và chất lượng bệnh viện tuyến huyện (60%) còn thấp. (chi tiết tại Phụ 

lục II kèm theo). 

4. Đề xuất, kiến nghị: 

Trên cơ sở phân tích kết quả Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hài lòng 

đối với sự phục vụ hành chính, Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công của 

thành phố trong năm 2021; Sở Nội vụ đề xuất UBND thành phố như sau: 

4.1. Đề nghị UBND thành phố:  

a) Năm 2021 là năm đầu tiên thành phố Hải Phòng bứt phá mạnh mẽ và vượt 

lên đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số PAR Index; chỉ số SIPAS, PAPI đều tăng và 

đứng ở vị trí cao. Sở Nội vụ đề xuất UBND thành phố giao Sở Nội vụ lựa chọn 

danh sách đề nghị Chủ tịch UBND thành phố xem xét, tặng Bằng khen cho các tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ cải cách 

hành chính của thành phố năm 2021. 

b) Đồng ý cho Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ 

chức Đoàn công tác học tập kinh nghiệm về một số mô hình mới, cách làm hay, 

hiệu quả về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

và thành phố Đà Nẵng (Tỉnh Thừa Thiên Huế: Năm 2021 đứng đầu về Chỉ số 

PAPI, là một trong những địa phương tiên phong về phát triển chính quyền điện 

tử, chính quyền số; triển khai nhiều ứng dụng công nghệ thông minh vào quản lý 

như Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh của tỉnh, ứng dụng "Hue-

S", dịch vụ "Phản ánh hiện trường"... được người dân tham gia hưởng ứng rất 

tích cực, dịch vụ được công nhận danh hiệu Sao Khuê năm 2020 và năm 2021 

trong lĩnh vực chuyển đổi số. Thành phố Đà Nẵng cũng là một trong những địa 

phương đi đầu triển khai có hiệu quả chương trình chuyển đổi số; năm 2020, 2021  

được nhận Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam; năm 2021 đạt 3 giải 
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thưởng chuyên đề là Thành phố Quản lý, điều hành thông minh; Thành phố Y tế 

thông minh và Thành phố Quản lý môi trường thông minh, xanh, sạch). 

4.2. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương: 

a) Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện: 

- Nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

cụ thể được UBND thành phố giao tại Chương trình công tác năm 2022 của UBND 

thành phố; Kế hoạch CCHC hàng năm của UBND thành phố; Kế hoạch CCHC 

hàng năm của cơ quan, đơn vị mình. Kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố 

chỉ đạo, tháo gỡ, khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai 

thực hiện. 

- Duy trì thường xuyên công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai 

thực hiện công tác CCHC; đặc biệt đôn đốc việc hoàn thành khắc phục tồn tại, hạn 

chế qua kiểm tra CCHC.  

- Kiên quyết đảm bảo 100% tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng 

hạn, nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn. Cập nhật 

đầy đủ tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên cổng Dịch vụ công 

của thành phố.  

- Nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến mức 

độ 3, mức độ 4. 

- Phối hợp với Bưu điện thành phố chủ động có các biện pháp, giải pháp, 

nâng cao tỷ lệ gửi, nhận hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính 

công ích. 

- Thực hiện 100% tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước dưới dạng điện tử. 

- Thực hiện giải ngân 100% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước. 

- Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND thành 

phố về triển khai thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các sở, ngành; các cơ 

quan hành chính trực thuộc sở, ngành; phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

quận, huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố đảm bảo đúng thời 

gian, đúng phương án sắp xếp và đúng cơ cấu số lượng lãnh đạo. Sau khi sắp xếp 

lại tổ chức bộ máy, trình UBND thành phố phê duyệt Đề án vị trí việc làm hoặc Đề 

án điều chỉnh vị trí việc làm. 

- Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 

theo quy định; triển khai ISO điện tử. 

- Đối với UBND các quận, huyện: 
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+ Thực hiện công khai quy hoạch; kế hoạch sử dụng đất; giá bồi thường thu 

hồi đất trên Cổng thông tin điện tử của quận, huyện.  

+ Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện công khai danh sách hộ 

nghèo; công khai thu, chi ngân sách xã, phường, thị trấn trên Cổng thông tin điện 

tử của xã, phường, thị trấn và tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn. 

b) Sở Nội vụ:  

- Chủ trì triển khai công tác kiểm tra, hướng dẫn CCHC tại các cơ quan, đơn 

vị cùng với kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Kế hoạch kiểm tra CCHC của thành phố 

năm 2022: hoàn thành trong tháng 11/2022. 

- Phối hợp với Sở Y tế đề xuất phương án triển khai đo lường hài lòng của 

người dân đối với dịch vụ y tế công: hoàn thành trong tháng 8/2022. 

c) Văn phòng UBND thành phố: 

- Chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị thực hiện đánh giá chất lượng 

giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 

06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính: hoàn thành trong tháng 

09/2021. 

- Thường xuyên kiểm tra trực tuyến việc công khai thủ tục hành chính trên 

Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; công khai quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị (lưu ý kiểm tra đối với các thủ tục 

hành chính mới được công bố). 

- Nghiên cứu, đề xuất với UBND thành phố thực hiện thí điểm Hệ thống 

Tổng đài 1022 để giải đáp phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục 

hành chính: hoàn thành trong tháng 9/2022. 

- Nghiên cứu, đề xuất với UBND thành phố đổi mới cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông theo mô hình giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới 

hành chính: hoàn  thành trong tháng 10/2022. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan thực hiện kiểm 

tra việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai: hoàn thành trong tháng 

11/2022. 

 d) Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo đề xuất UBND 

thành phố chỉ đạo các biện pháp, giải pháp cụ thể để cải thiện điểm nội dung thành 

phần về Quản trị điện tử trong Chỉ số PAPI năm 2021 của thành phố: hoàn thành 

trong tháng 8/2022. 
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- Tích hợp, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng 

dịch vụ công quốc gia. 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành 

phố xây dựng, cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 

3, mức độ 4 và qua dịch vụ bưu chính công ích trên Cổng dịch vụ công của thành 

phố theo các Quyết định mới công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND thành 

phố. 

- Chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp với các cấp, các ngành 

thực hiện chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2022 tại Kế hoạch số 74/KH-

UBND ngày 24/3/2022 của UBND thành phố; Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 

05/4/2022 của UBND thành phố về truyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng năm 2022. 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 

128/KH-UBND ngày 27/5/2022 của UBND thành phố về việc đẩy mạnh sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn 

trong cơ quan nhà nước thành phố Hải Phòng. 

- Thường xuyên kiểm tra trực tuyến việc công khai tiến độ, kết quả giải quyết 

hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của thành phố.  

- Cung cấp tài khoản trên Cổng dịch vụ công của thành phố, Hệ thống kết 

nối camera tại Bộ phận Một cửa cho Sở Nội vụ để phối hợp thực hiện thường xuyên 

công tác kiểm tra cải cách hành chính. 

- Hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống đài truyền thanh cơ sở tuyên 

truyền người dân và doanh nghiệp khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích. 

e) Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Báo cáo đề xuất UBND thành phố chỉ đạo các biện pháp, giải pháp cụ thể 

để nâng cao tỷ lệ thành lập mới doanh nghiệp; đạt 100% các chỉ tiêu kinh tế - xã 

hội và đạt tỷ lệ tăng tổng sản phẩm (GRDP) của thành phố năm 2022 cao hơn so 

với năm 2021: hoàn thành trong tháng 08/2022. 

- Giám sát, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị, UBND các quận, huyện thực hiện 

Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 07/02/2022 về việc thực hiện Nghị quyết số 

02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

quốc gia năm 2022 tại thành phố Hải Phòng. 

g) Sở Tài chính:  

- Tham mưu UBND thành phố ban hành đầy đủ các văn bản thuộc thẩm 

quyền quản lý về sử dụng tài sản công theo quy định: đến nay, UBND thành phố 
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chưa ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định 

mức diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập (ngoài lĩnh vực 

y tế, giáo dục và đào tạo). 

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện giải ngân 

vốn đầu tư công đảm bảo 100% theo Kế hoạch năm 2022 của thành phố và Chính 

phủ giao. 

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, 

kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách đảm bảo thực hiện 100% nộp 

ngân sách theo kiến nghị. 

h) Sở Khoa học và Công nghệ:  

Tham mưu cho UBND thành phố triển khai áp dụng ISO điện tử và thí điểm 

áp dụng KPI (chỉ số đánh giá hiệu quả công việc) trong các cơ quan hành chính của 

thành phố. 

i) Bưu điện thành phố: Có các biện pháp, giải pháp, mô hình nâng cao chất 

lượng dịch vụ gửi, nhận hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính 

công ích. 

Sở Nội vụ xin báo cáo, đề xuất UBND thành phố (xin gửi kèm theo dự thảo 

văn bản chỉ đạo của UBND thành phố)./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- PCT UBND Hoàng Minh Cường; 

- Các sở, ngành thành viên HĐTĐTP; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, P.CCHC&PC. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Thị Thu 
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