
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CAO LỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-TCKH Cao Lộc, ngày       tháng 8 năm 2021 

V/v nâng cao chỉ số hiệu quả 

Quản trị và Hành chính công 

cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị dự toán cấp huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1937/STC-QLNS ngày 12/7/2021 của Sở Tài 

chính tỉnh Lạng Sơn về việc nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính 

công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021; 

Để phát huy kết quả đạt được, cải thiện kết quả chỉ số PAPI năm 2021 và 

những năm tiếp theo đối với chỉ số Tham gia của người dân ở cấp cơ sở và chỉ 

số Công khai, minh bạch, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị cơ quan, đơn vị và Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với nội dung “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở” 

Đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện: 

a) Tuyên truyền để người dân biết việc đóng góp để đầu tư xây mới hoặc 

tu sửa các công trình công cộng ở địa bàn phải trên tinh thần tự nguyện, dân chủ, 

công khai, minh bạch, quyết định theo đa số; được ghi chép vào sổ kế toán của 

xã, thị trấn để phản ánh và hạch toán quá trình thu và sử dụng các khoản đóng 

góp của Nhân dân cho công trình. Người dân có quyền tham gia ý kiến trong 

quá trình quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đóng góp và tham gia giám sát xây 

mới, tu sửa công trình công cộng do mình đóng góp theo quy định tại Nghị định 

số 24/1999/NĐ-CP ngày 16/4/1999 của Chính phủ. 

b) Khắc phục triệt để hiện tượng huy động các khoản đóng góp xã hội 

không dựa trên tinh thần tự nguyện, ấn định mức đóng góp tối thiểu hoặc vận 

động trùng lắp; khuyến khích các hình thức xác nhận việc đã đóng góp của công 

dân (nếu công dân có yêu cầu) để tránh đóng góp nhiều lần, ở nhiều nơi. 

2. Đối với nội dung “Công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách” 

2.1. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.  

- Tiếp tục tham mưu cho UBND huyện thực hiện công khai ngân sách huyện 

và ngân sách cấp huyện, đồng thời tiếp tục hướng dẫn các đơn vị thuộc huyện, UBND 

xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện việc công khai ngân sách theo quy định. 
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- Đối với công khai ngân sách huyện và ngân sách cấp huyện: Thực hiện 

công khai theo quy định tại chương IV Thông tư số 343/2016/TT-BTC của Bộ 

Tài chính. 

2.2. Các cơ quan, đơn vị dự toán cấp huyện. 

- Thực hiện công khai ngân sách theo các quy định tại Thông tư số 

61/2017/TT-BTC ngày 25/6/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn công khai ngân 

sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ 

và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 25/6/2017 của Bộ Tài 

chính Hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

- Trên cơ sở quy định tại các văn bản, các cơ quan, đơn vị dự toán cấp 

huyện chủ động thực hiện công khai đảm bảo đúng thời gian, số liệu, biểu mẫu 

theo đúng các quy định hiện hành. 

2.3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

- Thực hiện công khai ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác ở xã 

đảm bảo thực hiện công khai theo quy định tại chương V Thông tư số 

343/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

- Công khai việc hỗ trợ trực tiếp của ngân sách nhà nước đối với cá nhân, 

dân cư, thực hiện theo Thông tư số 54/2006/TT-BTC ngày 19/6/2006 của Bộ Tài 

chính Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai hỗ trợ trực tiếp của NSNN đối 

với cá nhân, dân cư. 

2.4. Ngoài ra, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, UBND các xã, thị trấn 

chú ý thực hiện một số nội dung sau: 

a) Chế độ báo cáo và kiểm tra giám sát tình hình thực hiện công khai ngân 

sách: Thực hiện theo quy định tại chương VI Thông tư số 343/2016/TT-BTC. 

b) Về hình thức công khai ngoài việc công khai tại trụ sở UBND xã, 

thông báo trên hệ thống truyền thanh của xã (nếu xã có hệ thống truyền thanh) 

các xã, thị trấn phải thông báo bằng văn bản cho Đảng ủy, các tổ chức chính trị - 

xã hội ở xã và trưởng các thôn, khối, phố ở xã, thị trấn đối với việc công khai 

Dự toán, quyết toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở xã đã 

được HĐND xã quyết định.  

c) Trong quá trình cung cấp thông tin đề nghị quan tâm chỉ đạo cần cung 

cấp thông tin đầy đủ để tăng độ tin cậy của người dân đối với số liệu công khai 

như: quyết toán năm đã được Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện xét duyệt 

hoặc đã được cơ quan thanh tra, kiểm toán thực hiện thanh tra, kiểm toán hoặc 

đã được Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua…  

Đồng thời, yêu cầu trưởng các thôn, khối, phố ở xã, thị trấn thực hiện 

niêm yết công khai tại nhà văn hóa và các địa điểm thuận lợi, phổ biến trong các 
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cuộc họp Chi bộ, họp thôn, khối, phố để nhân dân nắm được các nội dung công 

khai về ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác ở xã. 

d) Đối với Quyết toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở 

xã năm 2020, Dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở xã 

năm 2021 đã được HĐND xã quyết định. Các xã, thị trấn thực hiện thông báo 

bằng văn bản cho Đảng ủy, các tổ chức chính trị - xã hội ở xã và trưởng các thôn, 

khối, phố ở xã, thị trấn đồng thời đôn đốc các thôn, khối, phố niêm yết công khai, 

phổ biến đến nhân dân trong các cuộc họp Chi bộ, họp thôn, khối, phố đảm bảo 

thời gian theo quy định. 

(Có Nghị định số 24/1999/NĐ-CP ngày 16/4/1999 của Chính phủ; Thông 
tư số 54/2006/TT-BTC ngày 19/6/2006 và Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 

30/12/2016 và của Bộ Tài chính kèm theo). 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tích cực chỉ đạo các đơn vị thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

   

  - Phòng TC-KH huyện; 

- C, PCVP; - Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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