
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ NỘI VỤ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /BC-SNV Khánh Hòa, ngày     tháng 5 năm 2022 

BÁO CÁO 

Kết quả Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh 

năm 2021 của tỉnh Khánh Hòa 

 

Kính gửi: UBND tỉnh 

Ngày 10/5/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam công bố Chỉ số 

Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2021. Theo kết quả công bố, Chỉ 

số PAPI tổng hợp tỉnh Khánh Hòa đạt 41,689/80 điểm, tăng 2,548 điểm và 22 bậc so 

với năm 2020, đứng 40/60 tỉnh, thành phố. 

Trên cơ sở phân tích, đánh giá, Sở Nội vụ báo cáo kết quả Chỉ số Hiệu quả 

Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2021 của tỉnh Khánh Hòa như sau: 

I. TỔNG QUAN VỀ CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH 

CÔNG CẤP TỈNH 

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (tên tiếng 

Anh: The Viet Nam Provincial Governance and Public Administration Performance 

Index, viết tắt là PAPI), là sản phẩm của hoạt động hợp tác nghiên cứu giữa Trung 

tâm Nghiên cứu Phát triển - Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) 

tại Việt Nam từ năm 2009, là công cụ để người dân tham gia giám sát hiệu quả của 

chính quyền trong thực thi chính sách đến cấp cơ sở, lần đầu tiên được triển khai trên 

toàn quốc với sự tham gia của toàn bộ 63 tỉnh, thành phố vào năm 2011. 

Mục tiêu của PAPI hướng đến cải thiện hiệu quả phục vụ người dân của chính 

quyền địa phương nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao thông qua việc tạo 

cơ hội cho người dân tham gia đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền, vận 

động chính quyền cải thiện cung cách phục vụ; thúc đẩy việc tự đánh giá để đổi mới, 

tạo tấp quán cạnh tranh lành mạnh và văn hóa học hỏi kinh nghiệm giữa các chính 

quyền địa phương. 

Chỉ số PAPI bao gồm 08 chỉ số nội dung, 28 chỉ số nội dung thành phần, 118 

chỉ tiêu thành phần về hiệu quả quản trị và hành chính công của toàn bộ 63 tỉnh, 

thành phố. PAPI được khảo sát, đánh giá trên 08 nội dung gồm: (1) “Tham gia của 

người dân ở cấp cơ sở”; (2) “Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định”; (3) 

“Trách nhiệm giải trình với người dân”; (4) “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực 

công”; (5) “Thủ tục hành chính (TTHC) công”; (6) “Cung ứng dịch vụ công”; (7) 

“Quản trị môi trường”; (8) “Quản trị điện tử”. 

PAPI khảo sát 63 tỉnh/thành phố, 208 huyện/quận/thành phố/thị xã, 416 

xã/phường/thị trấn, 832 thôn/tổ dân phố/ấp/bản/buôn (năm 2021: Quảng Ninh, Bắc 
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Ninh, Bắc Giang không đánh giá vì dữ liệu bị nhiễu do yếu tố chủ quan), trung bình 

mỗi năm khảo sát khoảng 15.000 người dân (năm 2021 là 15.833 người) được chọn 

ngẫu nhiên đối với hơn 500 câu hỏi về nhiều vấn đề chính sách của Việt Nam. 

II. KẾT QUẢ CHỈ SỐ PAPI CẤP TỈNH NĂM 2021 

1. Chỉ số PAPI năm 2021 của các tỉnh, thành phố 

Kết quả Chỉ số PAPI năm 2021 của các tỉnh, thành phố được phân theo 04 

nhóm: nhóm đạt điểm cao nhất (15 tỉnh/thành phố); nhóm đạt điểm trung bình cao 

(15 tỉnh/thành phố); nhóm đạt điểm trung bình thấp (15 tỉnh/thành phố); nhóm đạt 

điểm thấp nhất(15 tỉnh/thành phố). 

Điểm tổng hợp PAPI 2021 của các tỉnh, thành phố đạt từ 37,223 đến 48,059 

điểm trên thang điểm từ 10-80 điểm, điểm trung bình là 42,269 điểm, có 30/60 tỉnh, 

thành phố đạt điểm số trên điểm trung bình chung. Tỉnh Thừa Thiên-Huế là địa 

phương xếp vị trí thứ nhất bảng xếp hạng với kết quả đạt 48,059 điểm, kế tiếp lần 

lượt là Bình Dương đạt 47,178 điểm, Thanh Hóa đạt 47,102 điểm,... Tỉnh Điện Biên 

là địa phương đứng cuối bảng xếp hạng với điểm số đạt 37,223 (Xem bản đồ 1 và 

bảng tổng hợp 1). 

 

Bản đồ 1. Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2021 
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Bảng 1. Bảng tổng hợp kết quả PAPI năm 2021 của các tỉnh, thành phố  



4 

 

2. Kết quả Chỉ số PAPI năm 2021 tỉnh Khánh Hòa 

2.1. Kết quả Chỉ số PAPI tổng hợp 2021 của tỉnh Khánh Hòa 

Năm 2021, Chỉ số PAPI tổng hợp tỉnh Khánh Hòa đạt 41,689/80 điểm, tăng 

2,548 điểm và 22 bậc so với năm 2020, tuy nhiên thấp hơn Chỉ số PAPI tổng hợp 

trung bình chung của các tỉnh, thành phố 0,580 điểm, xếp hạng 40/60 tỉnh, thành phố, 

thuộc nhóm đạt điểm trung bình thấp. 

Dù Chỉ số PAPI năm 2021 tỉnh Khánh Hòa vẫn nằm ở nhóm đạt điểm trung 

bình thấp tuy nhiên đã có cải thiện và nâng cao đáng kể, đây là năm đầu tiên đạt được 

vị trí cao nhất kể từ năm 2011 (năm 2011: xếp hạng 45/63; năm 2012: xếp hạng 

63/63; năm 2013: xếp hạng 43/63; năm 2014: xếp hạng 57/63; năm 2015: xếp hạng 

57/63; năm 2016: xếp hạng 54/63; năm 2017: xếp hạng 48/63; năm 2018: xếp hạng 

56/63; năm 2019: xếp hạng 49/63; năm 2020: xếp hạng 62/63). 

Trong 08 nội dung đánh giá, tỉnh Khánh Hòa có 07 nội dung tăng điểm so với 

năm 2020 (gồm: “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở” đạt 4,213 điểm, tăng 0,218 

điểm; “Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định” đạt 5,138 điểm, tăng 0,600 

điểm; “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” đạt 6,546 điểm, tăng 0,436 điểm; 

“TTHC công” đạt 7,108 điểm, tăng 0,260 điểm; “Cung ứng dịch vụ công” đạt 7,999 

điểm, tăng 0,342 điểm; “Quản trị môi trường” đạt 3,281 điểm, tăng 0,093 điểm; 

“Quản trị điện tử” đạt 3,101 điểm, tăng 0,701 điểm), trong đó nội dung “Quản trị môi 

trường” và “Quản trị điện tử” có điểm cao hơn trung bình chung các tỉnh, thành phố 

(lần lượt là 0,267 điểm và 0,229 điểm). Nội dung “Trách nhiệm giải trình với người 

dân” giảm 0,101 điểm so với năm 2020 (Xem bảng tổng hợp 2). 

TT Chỉ số nội dung Thang điểm Năm 2021 Năm 2020 
Tăng/Giả
m so với 

năm 2020 

So với trung 
bình chung 

Thứ 
hạng 

1 

Tham gia của 

người dân ở cấp cơ 

sở 

1-10 điểm 4,213 3,995 +0,218 -0,499 51/60 

2 

Công khai, minh 

bạch trong việc ra 

quyết định 

1-10 điểm 5,138 4,538 +0,600 -0,052 31/60 

3 
Trách nhiệm giải 

trình với người dân 
1-10 điểm 4,303 4,404 -0,101 -0,002 31/60 

4 

Kiểm soát tham 

nhũng trong khu 

vực công 

1-10 điểm 6,546 6,110 +0,436 -0,290 43/60 

5 TTHC công 1-10 điểm 7,108 6,848 +0,260 -0,078 38/60 

6 
Cung ứng dịch vụ 

công 
1-10 điểm 7,999 7,657 +0,342 +0,267 14/60 

7 
Quản trị môi 

trường 
1-10 điểm 3,281 3,188 +0,093 -0,307 47/60 

8 Quản trị điện tử 1-10 điểm 3,101 2,400 +0,701 +0,229 15/60 

Chỉ số PAPI tổng hợp 80 điểm 41,689 39,141 +2,548 -0,580 40/60 

Bảng 2. Tổng hợp các chỉ số nội dung năm 2021 và 2020 của tỉnh Khánh Hòa 
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2.2. Kết quả Chỉ số PAPI đạt được trên các nội dung 

Năm 2021, 07/08 Chỉ số PAPI nội dung của tỉnh Khánh Hòa tăng điểm so với 

năm 2020 nhưng nhìn chung khá thấp. Kết quả đánh giá, 06/08 Chỉ số nội dung xếp 

hạng khá thấp (từ 31 trở lên), chỉ có 02/08 Chỉ số nội dung xếp hạng khá cao (14/60 

và 15/60); 05/08 Chỉ số nội dung thuộc nhóm trung bình thấp trở xuống, trong đó có 

02 Chỉ số thuộc nhóm thấp nhất; 03/08 Chỉ số nội dung thuộc nhóm trung bình cao 

trở lên, trong đó có 02 Chỉ số thuộc nhóm cao nhất. 

a) Chỉ số nội dung tham gia của người dân ở cấp cơ sở 

Chỉ số nội dung “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở” đo lường tri thức công 

dân về quyền tham gia và mức độ hiệu quả của các cấp chính quyền trong việc tạo 

điều kiện để người dân thực hành tốt nhất quyền tham gia đó. Chỉ số nội dung này 

gồm 04 chỉ số nội dung thành phần: (1) “Tri thức công dân”; (2) “Cơ hội tham gia”; 

(3) “Chất lượng bầu cử”; (4) “Đóng góp tự nguyện”. Điểm tối đa là 10 điểm. 

Kết quả khảo sát đánh giá, tất cả tỉnh, thành phố đạt từ 3,912 điểm đến 5,855 

điểm, các tỉnh phía Bắc đạt kết quả đánh giá chung cao hơn so với các tỉnh phía Nam; 

tỉnh Thanh Hóa đạt điểm cao nhất (5,855 điểm), thấp nhất là tỉnh Trà Vinh (3,799 

điểm). Tỉnh Khánh Hòa đạt 4,213 điểm, tăng 0,218 điểm so với năm 2020, thấp hơn 

trung bình chung 0,499 điểm, xếp thứ hạng 51/60 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm đạt 

điểm thấp nhất (Xem bản đồ 2). 

 

Biểu đồ 2. Tham gia của người dân ở cấp cơ sở năm 2021 
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Điểm cụ thể từng nội dung thành phần như sau:  

- “Tri thức công dân” gồm 02 chỉ tiêu thành phần: Đạt 0,783/2,500 điểm; 

- “Cơ hội tham gia” gồm 06 chỉ tiêu thành phần: Đạt 1,324/2,500 điểm; 

- “Chất lượng bầu cử” gồm 06 chỉ tiêu thành phần: Đạt 1,481/2,500 điểm; 

- “Đóng góp tự nguyện” gồm 05 chỉ tiêu thành phần. Đạt 0,625/2,500 điểm. 

 

Bảng 3. Điểm nội dung thành phần Tham gia của người dân ở cấp cơ sở năm 2021 
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b) Chỉ số nội dung công khai, minh bạch trong việc ra quyết định 

Chỉ số nội dung “Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định” đo lường 

hiệu quả của chính quyền các cấp trong việc công khai hóa, minh bạch hóa thông tin 

nhằm đáp ứng quyền được biết của người dân về những chính sách có ảnh hưởng trực 

tiếp đời sống và sinh kế của họ. Chỉ số nội dung gồm 04 chỉ số nội dung thành phần: 

(1) “Tiếp cận thông tin”; (2) “Công khai, minh bạch danh sách hộ nghèo”; (3) “Công 

khai, minh bạch ngân sách cấp xã”; (4) “Công khai, minh bạch kế hoạch sử dụng đất 

và bảng giá đất ở địa phương”. Điểm tối đa là 10 điểm. 

Kết quả khảo sát đánh giá, các tỉnh, thành phố đạt từ 4,198 điểm đến 6,251 

điểm, nhìn chung các tỉnh phía Bắc đạt kết quả đánh giá chung cao hơn so với các 

tỉnh phía Nam; tỉnh Bình Dương đạt điểm cao nhất, thấp nhất là tỉnh Kiên Giang. 

Tỉnh Khánh Hòa đạt 5,138 điểm, tăng 0,600 điểm so với năm 2020, thấp hơn trung 

bình chung 0,052 điểm, xếp thứ 31/60 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm đạt điểm trung 

bình thấp (xem bản đồ 3 và bảng 4). 

Điểm cụ thể từng nội dung thành phần như sau:  

- “Tiếp cận thông tin” gồm 06 chỉ tiêu thành phần: Đạt 0,793/2,500 điểm; 

- “Công khai danh sách hộ nghèo” gồm 03 chỉ tiêu thành phần: Đạt 

1,623/2,500 điểm; 

- “Công khai thu, chi ngân sách cấp xã/phường/thị trấn” gồm 03 chỉ tiêu thành 

phần: Đạt 1,369/2,500 điểm; 

- “Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giá bồi thường thu hồi đất” gồm 09 chỉ 

tiêu thành phần. Đạt 1,353/2,500 điểm. 

 

Bản đồ 3. Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương năm 2021 
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Bảng 4. Điểm nội dung thành phần Công khai, minh bạch năm 2021 
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c) Chỉ số nội dung trách nhiệm giải trình với người dân 

Chỉ số nội dung “Trách nhiệm giải trình với người dân” đo lường hiệu quả của 

các cuộc tiếp xúc công dân của các cấp chính quyền và đánh giá mức độ tin tưởng 

của người dân vào tòa án và cơ quan tư pháp địa phương. Chỉ số nội dung này gồm 

03 chỉ số nội dung thành phần: (1) “Mức độ và hiệu quả tương tác với chính quyền 

địa phương”; (2) “Giải đáp khiếu nại, tố cáo, khúc mắc của người dân”; (3) “Tiếp cận 

dịch vụ tư pháp”’. Điểm tối đa là 10 điểm. 

Kết quả khảo sát đánh giá, 59/60 tỉnh, thành phố chỉ đạt dưới 5 điểm trên thang 

điểm từ 1-10; tỉnh Nam Định là địa phương đạt điểm cao nhất (5,279 điểm), thấp nhất 

là tỉnh Cao Bằng (3,838 điểm). Tỉnh Khánh Hòa đạt 4,303 điểm, giảm 0,600 điểm so 

với năm 2020, thấp hơn trung bình chung 0,002 điểm, xếp thứ 31/60 tỉnh, thành phố, 

thuộc nhóm đạt điểm trung bình cao (xem bản đồ 4 và bảng 5). 

Điểm cụ thể từng nội dung thành phần như sau:  

- “Mức độ và hiệu quả trong tiếp xúc với chính quyền” gồm 08 chỉ tiêu thành 

phần: Đạt 2,002/2,500 điểm; 

- “Giải đáp khiếu nại, tố cáo, khúc mắc của người dân” gồm 02 chỉ tiêu thành 

phần: Đạt 0,400/2,500 điểm; 

- “Tiếp cận dịch vụ tư pháp” gồm 03 chỉ tiêu thành phần: Đạt 1,901/2,500 

điểm. 

 

Bản đồ 4. Trách nhiệm giải trình với người dân ở cấp tỉnh năm 2021 
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Bảng 5. Điểm nội dung thành phần Trách nhiệm giải trình với người dân năm 2021 
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d) Chỉ số nội dung kiểm soát tham nhũng trong khu vực công 

Chỉ số nội dung “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” đo lường cảm 

nhận và trải nghiệm của người dân về hiệu quả phòng, chống tham nhũng của các cấp 

chính quyền, đồng thời phản ánh mức độ chịu đựng tham nhũng của người dân. Chỉ 

số nội dung này gồm 04 chỉ số nội dung thành phần: (1) “Kiểm soát tham nhũng 

trong chính quyền địa phương”; (2) “Kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ 

công”; (3) “Công bằng trong tuyển dụng nhân lực vào khu vực công”; (4) “Quyết tâm 

chống tham nhũng”. Điểm tối đa là 10 điểm. 

Tỉnh Bình Dương là địa phương đạt điểm cao nhất (8,146 điểm), thấp nhất là 

tỉnh Cao Bằng (5,418 điểm). Tỉnh Khánh Hòa đạt 6,546 điểm, tăng 0,436 điểm so với 

năm 2020, thấp hơn trung bình chung 0,290 điểm, xếp thứ 43/60 tỉnh, thành phố, 

thuộc nhóm đạt điểm trung bình thấp (xem bản đồ 5 và bảng 6). 

Điểm cụ thể từng nội dung thành phần như sau:  

- “Kiểm soát tham nhũng trong chính quyền địa phương” gồm 05 chỉ tiêu thành 

phần: Đạt 1,516/2,500 điểm; 

- “Kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công” gồm 02 chỉ tiêu thành 

phần: Đạt 1,908/2,500 điểm; 

- “Công bằng trong tuyển dụng nhân lực vào khu vực công” gồm 02 chỉ tiêu 

thành phần: Đạt 1,163/2,500 điểm. 

- “Quyết tâm chống tham nhũng” gồm 06 chỉ tiêu thành phần: Đạt 1,959/2,500 

điểm. 

 

Bản đồ 5. Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công ở cấp tỉnh năm 2021 
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Bảng 6. Điểm nội dung thành Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công năm 2021 
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đ) Chỉ số nội dung TTHC công 

Chỉ số nội dung “TTHC công” đo lường chất lượng cung ứng dịch vụ hành 

chính công ở 03 lĩnh vực cần thiết nhất cho đời sống của người dân, bao gồm: (1) 

“Dịch vụ chứng thực, xác nhận của chính quyền cơ sở”; (2) “Dịch vụ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất”; (3) “Dịch vụ hành chính công cấp xã/phường/thị trấn”. Qua 

các chỉ tiêu đánh giá, các cấp chính quyền có thể đánh giá mức độ chuyên nghiệp và 

khả năng đáp ứng yêu cầu của người dân đối với dịch vụ hành chính công. Điểm tối 

đa là 10 điểm. 

Tỉnh Vĩnh Phúc là địa phương đạt điểm cao nhất (7,765 điểm), thấp nhất là tỉnh 

Tiền Giang (6,642 điểm). Tỉnh Khánh Hòa đạt 7,108 điểm, tăng 0,260 điểm so với 

năm 2020, thấp hơn trung bình chung 0,078 điểm, xếp thứ 38/60 tỉnh, thành phố, 

thuộc nhóm đạt điểm trung bình thấp (xem bản đồ 6 và bảng 7). 

Điểm cụ thể từng nội dung thành phần như sau:  

- “Dịch vụ chứng thực, xác nhận của chính quyền cơ sở” gồm 03 chỉ tiêu thành 

phần: Đạt 2,263/2,500 điểm; 

- “Dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” gồm 05 chỉ tiêu thành 

phần: Đạt 2,372/2,500 điểm; 

- “Dịch vụ hành chính công cấp xã/phường/thị trấn” gồm 04 chỉ tiêu thành 

phần: Đạt 2,473/2,500 điểm. 

 

Bản đồ 6. Thủ tục hành chính công ở cấp tỉnh năm 2021 
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Bảng 7. Điểm chỉ số nội dung thành phần Thủ tục hành chính công năm 2021 
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e) Chỉ số nội dung cung ứng dịch vụ công 

Chỉ số nội dung “Cung ứng dịch vụ công” đo lường mức độ hiệu quả cung ứng 

04 dịch vụ công căn bản cho người dân, thông qua đó người dân chia sẻ trải nghiệm 

của mình về mức độ thuận tiện khi sử dụng dịch vụ công, chất lượng và mức độ sẵn 

có các dịch vụ công căn bản ở địa phương. Chỉ số nội dung này gồm 04 chỉ số nội 

dung thành phần: (1) “Y tế công lập”; (2) “Giáo dục tiểu học công lập”; (3) “Cơ sở hạ 

tầng căn bản”; (4) “An ninh, trật tự tại địa bàn khu dân cư”. Điểm tối đa là 10 điểm. 

Tỉnh Thừa Thiên-Huế là địa phương đạt điểm cao nhất (8,464 điểm), thấp nhất 

là tỉnh Điện Biên (6,356 điểm). Tỉnh Khánh Hòa đạt 7,999 điểm, tăng 0,342 điểm so 

với năm 2020, cao hơn trung bình chung 0,267 điểm, xếp thứ 14/60 tỉnh, thành phố, 

thuộc nhóm đạt điểm cao nhất (xem bản đồ 7 và bảng 8). 

Điểm cụ thể từng nội dung thành phần như sau:  

- “Y tế công lập” gồm 06 chỉ tiêu thành phần: Đạt 1,859/2,500 điểm; 

- “Giáo dục tiểu học công lập” gồm 04 chỉ tiêu thành phần: Đạt 2,021/2,500 

điểm; 

- “Cơ sở hạ tầng căn bản” gồm 06 chỉ tiêu thành phần: Đạt 2,195/2,500 điểm. 

- “An ninh, trật tự tại địa bàn khu dân cư” gồm 05 chỉ tiêu thành phần: Đạt 

1,925/2,500 điểm. 

 

Bản đồ 7. Cung ứng dịch vụ công ở cấp tỉnh năm 2021 
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Bảng 8. Điểm chỉ số nội dung thành phần Cung ứng dịch vụ công năm 2021 
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g) Chỉ số nội dung quản trị môi trường 

Chỉ số nội dung “Quản trị môi trường” phản ánh ý kiến đánh giá của người dân 

về chất lượng không khí và chất lượng nguồn nước sinh hoạt nơi cư trú, cũng như sự 

nghiêm túc của chính quyền và doanh nghiệp đầu tư ở địa phương trong bảo vệ môi 

trường. Chỉ số nội dung này gồm 03 chỉ số nội dung thành phần: (1) “Nghiêm túc 

trong bảo vệ môi trường”; (2) “Chất lượng không khí”; (3) “Chất lượng nước”. Điểm 

tối đa là 10 điểm. 

Tỉnh Đồng Tháp là địa phương đạt điểm cao nhất (4,726 điểm), thấp nhất là 

tỉnh Đồng Nai (2,853 điểm). Tỉnh Khánh Hòa đạt 3,281 điểm, tăng 0,093 điểm so với 

năm 2020, thấp hơn trung bình chung 0,307 điểm, xếp thứ hạng 47/60 tỉnh, thành 

phố, thuộc nhóm đạt điểm thấp nhất (xem bản đồ 8 và bảng 9). 

Điểm cụ thể từng nội dung thành phần như sau:  

- “Nghiêm túc trong bảo vệ môi trường” gồm 04 chỉ tiêu thành phần: Đạt 

1,013/2,500 điểm; 

- “Chất lượng không khí” gồm 03 chỉ tiêu thành phần: Đạt 1,748/2,500 điểm; 

- “Chất lượng nước” gồm 03 chỉ tiêu thành phần: Đạt 0,520/2,500 điểm. 

 

Bản đồ 8. Quản trị môi trường cấp tỉnh năm 2021 
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Bảng 9. Điểm nội dung thành phần Quản trị môi trường năm 2021 
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h) Chỉ số nội dung quản trị điện tử 

Chỉ số nội dung “Quản trị điện tử” đo lường sự tương tác giữa chính quyền với 

người dân trên không gian mạng internet như mức độ sẵn có, khả năng sử dụng và 

khả năng đáp ứng của dịch vụ công trực tuyến. Chỉ số nội dung này gồm 03 chỉ số 

nội dung thành phần: (1) “Sử dụng cổng thông tin điện tử của chính quyền địa 

phương”; (2) “Tiếp cận và sử dụng internet tại địa phương”; (3) “Phúc đáp của chính 

quyền qua cổng thông tin điện tử”. Điểm tối đa là 10 điểm. 

Thành phố Hà Nội là địa phương đạt điểm cao nhất (3,606 điểm), thấp nhất là 

tỉnh Điện Biên (2,012 điểm). Tỉnh Khánh Hòa đạt 3,101 điểm, tăng 0,701 điểm so với 

năm 2020, cao hơn trung bình chung 0,229 điểm, xếp thứ hạng 15/60 tỉnh, thành phố, 

thuộc nhóm đạt điểm cao nhất (xem bản đồ 9 và bảng 10). 

Điểm cụ thể từng nội dung thành phần như sau:  

- “Sử dụng cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương” gồm 02 chỉ 

tiêu thành phần: Đạt 0,426/2,500 điểm; 

- “Tiếp cận và sử dụng internet tại địa phương” gồm 02 chỉ tiêu thành phần: 

Đạt 2,276/2,500 điểm; 

- “Phúc đáp của chính quyền qua cổng thông tin điện tử” gồm 03 chỉ tiêu thành 

phần: Đạt 0,399/2,500 điểm. 

 

Bản đồ 9. Quản trị điện tử cấp tỉnh năm 2021 
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Bảng 10. Điểm Chỉ số nội dung thành phần Quản trị điện tử năm 2021 
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III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND 

tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng với sự 

quan tâm, nỗ lực, cố gắng bước đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc 

cải thiện hiệu quả phục vụ người dân của chính quyền địa phương nhờ đó Chỉ số 

PAPI năm 2021 của tỉnh Khánh Hòa đã chuyển biến tích cực bước đầu, đáng ghi 

nhận: Chỉ số tăng 2,548 điểm và 22 bậc so với năm 2020; 07/08 nội dung đánh giá 

tăng điểm so với năm 2020; 02 nội dung “Cung ứng dịch vụ công” và “Quản trị điện 

tử” thuộc nhóm cao nhất;... 

Tuy nhiên Chỉ số PAPI năm 2021 của tỉnh Khánh Hòa vẫn ở vị trí xếp hạng 

40/60 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm đạt điểm trung bình thấp, 06/08 nội dung có chỉ số 

thấp hơn trung bình chung cả nước, trong số các chỉ số thấp có những nội dung khảo 

sát cho kết quả rất thấp. Kết quả trên cho thấy những nỗ lực của cấp chính quyền cơ 

sở trong thời gian qua là chưa đủ mạnh, cần có sự chuyển biến mạnh hơn. 

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

Để tiếp tục cải thiện, nâng cao hơn nữa kết quả và xếp hạng Chỉ số PAPI trong 

năm 2022 và các năm tiếp theo, Sở Nội vụ kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị, địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm túc nội dung Văn bản số 

81/UBND-KSTT ngày 05/01/2022 về triển khai các giải pháp để cải thiện và nâng 

cao chỉ số PAPI trong năm 2022 và các năm tiếp theo, điểm lại một số nội dung trọng 

tậm sau: 

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ 

thị, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về cải cách hành chính, nâng cao 

sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức 

cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu 

trong triển khai thực hiện chỉ số PAPI, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh 

đối với các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao. 

- Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định về công khai, minh bạch: Quy 

hoạch phát triển kinh tế-xã hội; dự án, công trình đầu tư; quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất; khung giá đền bù, về thu, chi ngân sách địa phương và các nội dung về chế 

độ, chính sách của người dân;… Kịp thời giải quyết các nội dung khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị của người dân đảm bảo đúng quy định pháp luật, tránh khiếu nại vượt cấp, 

kéo dài. 

- Xác định và làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng 

đầu trong công tác cải cách hành chính. Cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả thủ tục 

hành chính liên quan đến người dân, tổ chức, thủ tục, quy trình giải quyết công việc 

nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước; rà soát, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa 

TTHC để giảm thời gian và chi phí của người dân, tổ chức. Kịp thời cập nhật, công 

khai đầy đủ TTHC theo quy định. Thực hiện nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực để đẩy 

mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, giúp người dân, tổ chức có thể thực 

hiện dịch vụ trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau. 
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- Tiếp nhận, giải quyết kịp thời thắc mắc, phản ánh, kiến nghị, góp ý và đề ra 

các giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu 

của người dân. Nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân, việc giải quyết các đề 

xuất, kiến nghị của người dân thông qua tiếp dân định kỳ, các cuộc làm việc, tiếp xúc 

cử tri. 

Trong thời gian tới, đề nghị các cơ quan tích cực phối hợp với Sở Nội vụ trong 

việc tham mưu UBND phê duyệt, tổ chức triển khai khảo sát đánh giá đối với cán bộ, 

công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở về 

nhận thức và kết quả triển khai các nội dung liên quan Chỉ số PAPI, trên cơ sở đó xây 

dựng khung công việc, nhiệm vụ và mức độ đạt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 

lý nhà nước, chất lượng điều hành, quản trị và hành chính công của bộ máy chính 

quyền từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, xây dựng một nền hành chính dân chủ, minh bạch, 

cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, theo phương châm 

“Tỉnh sát xã, huyện sát thôn, xã sát dân”. 

Trên đây là báo cáo kết quả Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp 

tỉnh năm 2021 của tỉnh Khánh Hòa. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo-VBĐT); 

- Thường trực HĐND tỉnh (Báo cáo-VBĐT); 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (VBĐT); 

- Các Sở và BQLKKT Vân Phong (VBĐT); 

- Các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh (VBĐT); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (VBĐT); 

- Cổng TTĐT tỉnh, Cổng TTĐT CCHC tỉnh (VBĐT); 

- Đài PT-TH Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa; 

- Lưu: VT, CCHC, MH, 03b. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Minh 
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