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KẾ HOẠCH 

Cải thiện, nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) 

năm 2021 và những năm tiếp theo của ngành Giáo dục và Đào tạo  

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân theo Thông báo số 511/TB-UBND 

ngày 05/7/2021 về Kết luận của Đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh tại cuộc Hội nghị chuyên đề cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch Cải thiện, nâng cao chỉ số 

Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2021 và những năm tiếp theo của 

ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền; khắc phục ngay những 

tồn tại, hạn chế trong kết quả PAPI trong năm 2020, tiếp tục duy trì và nâng cao 

những nội dung của Chỉ số PAPI đã đạt được kết quả và điểm số tốt, phấn đấu chung 

tay nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2021 tăng hơn so với năm 

2020.  

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu tại đơn vị, của mỗi cán bộ, công 

chức, viên chức trong nỗ lực cải thiện Chỉ số PAPI. Tăng cường nhận thức và nâng 

cao trách nhiệm của Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc 

Sở GDĐT; cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Sở GDĐT về nhiệm vụ nâng cao 

Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của ngành, Chỉ số PAPI và Chỉ số hài lòng của 

người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của 

tỉnh. 

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Kế hoạch CCHC năm 2021 của UBND 

tỉnh và Kế hoạch số 2571/KH-SGDĐT ngày 14/12/2020 của Sở GDĐT. Cải thiện, 

khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nội dung CCHC; tiếp tục duy trì 

và nâng cao những nội dung của Chỉ số CCHC mà ngành Giáo dục đã đạt được trong 

năm 2020 (xếp thứ 12/21 sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh). Phấn đấu duy trì các chỉ 

số của Ngành năm 2021 đạt kết quả cao, phấn đấu xếp 07/21 sở, ban, ngành thuộc 

UBND tỉnh. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Chỉ số Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công 

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí của ngành 

Giáo dục năm 2021, nhất là Kế hoạch 09-KH /ĐUSGD, ngày 22/2/2021 về việc thực 

hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Tiếp tục quán triệt và thực hiện 

nghiêm túc các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí theo Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 77-

KH/TU ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 3410/QĐ-

UBND ngày 13/2/2019 về “Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 
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Vũng Tàu”. 

Đẩy mạnh công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, tập trung 

thanh tra công tác quản lý, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của người đứng đầu, 

công tác CCHC, các vấn đề dư luận quan tâm như các khoản thu, chi, dạy thêm học 

thêm, tuyển sinh, liên kết đào tạo, .... 

Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019–2021 theo Kế hoạch số 891/KH-SGDĐT 

ngày 20/5/2020; Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, các văn bản có 

liên quan về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức để cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động biết thực hiện và người dân giám sát việc thực hiện. Phát 

huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị, xã hội, của nhân dân trong công tác 

đấu tranh phòng, chống tham nhũng; có chính sách và cơ chế bảo vệ cán bộ, công 

chức, viên chức, người dân khi thực hiện việc tố cáo hành vi tham nhũng. Tăng 

cường thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, kiểm tra công vụ, việc 

giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm. Xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng và xử lý 

trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị. 

Thực hiện công khai báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng hàng năm trên 

Cổng/Trang thông tin điện tử của Ngành. 

Thực hiện hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Duy trì hiệu quả mô hình một cửa 

trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính bảo đảm phù hợp tình hình phòng chống 

dịch bệnh Covid-19. Thực hiện công khai đầy đủ các quy định về TTHC tại Trung 

tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Ngành. 

Đẩy nhanh việc giải quyết hồ sơ, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc. Tổ 

chức khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân để kịp thời chấn chỉnh, nâng 

cao hơn nữa chất lượng phục vụ. 

Duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015 tại các phòng thuộc Sở. Áp dụng các quy trình ISO cho 100% các 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. 

Tiếp tục quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định. Tuyên truyền, 

triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành trong lĩnh vực giáo dục. 

2. Chỉ số Cung ứng dịch vụ công (Giáo dục tiểu học công lập) 

Tăng cường đầu tư cho công tác giáo dục bậc tiểu học. Tiếp tục thực hiện tốt 

các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Giáo dục. Tăng cường cơ sở vật chất 

trường lớp theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa, tiên tiến và từng bước hiện đại. Xây 

dựng, thực hiện kế hoạch đầu tư các trường học còn thiếu; đẩy mạnh xã hội hóa giáo 

dục. 

Tiếp tục nghiên cứu, phối hợp, tham mưu trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban 

hành chương trình hành động, đề án, kế hoạch phát triển GDĐT giai đoạn 2021-2025 

theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. 
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Năm 2021, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh mục sách 

giáo khoa lớp 2, lớp 6 trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, 

trình Bộ GDĐT phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 2, lớp 6 áp dụng từ năm 

học 2021-2022; Thực hiện hiệu quả Kế hoạch  số 2241/KH-SGDĐT ngày 

03/11/2020 về phấn đấu xây dựng thực hiện trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai 

đoạn 2021-2024, đáp ứng chỉ tiêu 75 % trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn 

quốc gia theo mục tiêu của Nghị quyết và Chương trình hành động của tỉnh ủy, trong 

năm 2021, phấn đấu 09 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn quốc gia. 

Triển khai kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện chương trình giáo dục phổ 

thông theo đúng lộ trình; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy 

học cho việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đối với cấp tiểu học. Tiếp tục 

duy trì, củng cố vững chắc, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tập trung nâng cao 

chất lượng giáo dục; xây dựng hồ sơ đề nghị thẩm định, công nhận trường đạt kiểm 

định chất lượng, chuẩn quốc gia, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021.  

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, chuẩn bị cho đổi mới 

chương trình giáo dục phổ thông mới. Phối hợp tổ chức tập huấn 100% cán bộ quản 

lý, giáo viên thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo lộ trình. Thực 

hiện hiệu quả Kế hoạch nâng chuẩn trình độ của giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu 

chuẩn trình độ theo Luật Giáo dục 2019. 

Củng cố kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng trường học an toàn, 

lành mạnh, thân thiện, không bạo lực, không lạm thu. Quản lý chặt chẽ việc dạy thêm 

trái quy định; bồi dưỡng đạo đức, tác phong của đội ngũ quản lý, giáo viên trong nhà 

trường, gắn với việc khảo sát đo lường sự hài lòng của phụ huynh học sinh và người 

dân đối với chất lượng giáo dục theo quy định. 

Đẩy mạnh truyền thông về GDĐT; phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên 

truyền có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực 

GDĐT, các hoạt động của ngành Giáo dục, việc triển khai chương trình, sách giáo 

khoa giáo dục phổ thông mới, việc bồi dưỡng, tập huấn giáo viên, các điều kiện đảm 

bảo cho việc dạy và học, thi, kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục; các 

tấm gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, tạo phong trào thi đua sâu rộng 

trong toàn ngành và sự đồng thuận trong toàn xã hội. 

3. Chỉ số Quản trị Điện tử 

Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và tin học vào hoạt động 

quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị; nghiên cứu các nội dung chuyển đổi 

số, áp dụng hồ sơ, sổ sách quản lý điện tử tới các cơ sở giáo dục theo lộ trình. 

Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công 

tác văn thư, Quyết định số 1160/QĐ-SGDĐT ngày 31/12/2020 việc ban hành Quy 

chế công tác văn thư, lưu trữ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; kiên 

quyết không phát hành văn bản chưa bảo đảm theo quy định về kỹ thuật, thể thức 

trình bày. Tham mưu, ban hành, gửi nhận, ký số 100% các loại văn bản trên Hệ thống 

Quản lý văn bản iDesk (trừ văn bản MẬT); văn bản, hồ sơ công việc được xử lý trên 

môi trường mạng đạt 100%.  

Phổ biến đến học sinh, phụ huynh học sinh, các tổ chức, cá nhân và người dân 
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được biết và hướng dẫn sử dụng Trang/Cổng thông tin điện tử của tỉnh của Ngành, 

đơn vị. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện Kế hoạch số 1664/KH-SGDĐT 

ngày 13/07/2021 về nâng cao tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận, 

trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2021 của ngành Giáo dục; công văn 

số 1692/SGDĐT-VP ngày 15/07/2021 về Quy trình hướng dẫn đăng ký giải quyết hồ 

sơ về các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT qua môi 

trường trực tuyến; công văn số 1661/SGDĐT-VP ngày 13/07/2021 về triển khai thực 

hiện Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt 

Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các 

Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu năm 2021…. Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ và có các giải pháp hỗ trợ để 

các tổ chức, cá nhân người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khi giải quyết 

TTHC liên quan đến lĩnh vực giáo dục. 

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng Cổng/Trang thông tin điện tử của 

ngành và các cơ sở giáo dục; tăng cường các phương thức tương tác với học sinh, 

phụ huynh học sinh và người dân, nâng cao chất lượng cung cấp thông tin của 

Cổng/Trang thông tin điện tử. Thực hiện có hiệu quả các hội nghị, hội thảo, sinh hoạt 

chuyên môn trực tuyến.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Văn phòng Sở GDĐT chủ trì tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức 

kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; chủ trì đôn đốc, tổng hợp xác định Chỉ số 

CCHC và Chỉ số PAPI của Ngành hàng năm. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Nội 

vụ theo quy định. 

2. Các phòng thuộc Sở GDĐT căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức 

triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; phối hợp với Văn phòng Sở và các 

phòng liên quan triển khai, nâng cao Chỉ số CCHC và Chỉ số PAPI của Ngành.  

3. Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT 

xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tại cơ quan, đơn vị và các 

đơn vị thuộc quyền quản lý. Báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hằng năm (trước 

ngày 15/11/2021) về Văn phòng Sở Giáo dục và đào tạo, tổng hợp báo cáo UBND 

tỉnh, Sở Nội vụ./. 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh;  

- Sở Nội vụ; 

- PGĐ Sở; 

- Các Phòng thuộc Sở; 

- Phòng GDĐT các h, tx, tp; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở;  

- Lưu VT, AnhBtv. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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