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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  

Nguyễn Ngọc Sâm tại buổi họp đánh giá kết quả các chỉ số: 

 PCI, PAPI, SIPAS, PAR INDEX của tỉnh năm 2021 và chỉ số  

DDCI đối với các sở, ban, ngành và địa phương năm 2021  

 

 

Ngày 21 tháng 6 năm 2022, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn 

Ngọc Sâm chủ trì buổi họp đánh giá kết quả các chỉ số: PCI, PAPI, SIPAS, PAR 

INDEX của tỉnh năm 2021 và chỉ số DDCI đối với các sở, ban, ngành và địa 

phương năm 2021. Tham dự buổi làm việc đại diện lãnh đạo các đơn vị1. Sau 

khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ báo cáo và ý kiến tham gia của các 

thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm kết 

luận như sau:  

1. Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao nâng cao tinh thần 

trách nhiệm, tập trung chỉ đạo có hiệu quả và chất lượng đối với công tác cải 

cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao; nhất là nâng cao công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ, 

giải quyết các thủ tục hành chính giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng 

cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực 

chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức trong 

thực thi nhiệm vụ, theo đó hằng năm: 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của ngành và 

nhiệm vụ được giao chủ động đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của 

năm, so sánh với năm trước đó để xác định được chỉ số tăng, giảm của từng tiêu 

chí thành phần làm cơ sở có giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh theo 

từng lĩnh vực phụ trách. 

- Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương được đánh giá theo Bộ chỉ số đánh 

giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum (DDCI), 

tiếp tục phát huy đối với chỉ tiêu của các chỉ số thành phần có điểm số cao; đồng 

                                           
1 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Tư pháp; Thanh tra tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài nguyên 

và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Nội vụ; Sở Xây dựng; Sở 

Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông vận tải; Ban quản lý Khu kinh tế; Cục 

Thuế tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Trung tâm Xúc tiến 

đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 
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thời, đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để khắc phục đối với chỉ tiêu của các 

chỉ số thành phần có điểm số thấp của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương theo dõi, triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh (trong đó tiếp tục duy trì, nâng cao nhóm các chỉ số thành 

phần có kết quả tốt; tập trung cải thiện nhóm các chỉ số thành phần có kết quả 

thấp); đồng thời triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

- Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết số 11-

NQ/TU ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI 

về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu 

hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 . 

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 1906/KH-UBND ngày 20 tháng 6 năm 

2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh 

tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum (DDCI) năm 2022. 

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị có liên quan 

thường xuyên tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực 

hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, hàng tháng, tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh tổ chức có hiệu quả chương trình Cà phê Doanh nghiệp - 

Doanh nhân để xem xét, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp, nhà 

đầu tư khảo sát, lập dự án và sớm triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa 

bàn tỉnh. 

- Tham mưu tổ chức đoàn công tác đi học hỏi kinh nghiệm những địa 

phương có thành tích tốt về chỉ số PCI để triển khai hiệu quả trên địa bàn tỉnh. 

Chuẩn bị nội dung và liên hệ với DDCI để UBND tỉnh làm việc nhằm khắc phục 

tồn tại năm 2021, cải thiện chỉ số PCI năm 2022. 

- Chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh có trách 

nhiệm chủ động, thường xuyên khảo sát, nắm bắt tình hình, phản ánh của cộng 

đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để có giải pháp kịp thời khắc phục những 

hạn chế, tồn tại của các đơn vị, địa phương; đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi 

đầu tư (công tác hỗ trợ nhà đầu tư cần chủ động hướng dẫn, theo dõi từ thời 

điểm nhà đầu tư đề nghị khảo sát, lập dự án đầu tư đến khi dự án được chấp 

thuận chủ trương đầu tư và thực hiện các thủ tục cần thiết để đi vào hoạt động); 

giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc hoặc tham mưu Ủy ban nhân 

dâm tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan tạo thuận lợi nhất để nhà đầu tư đến tìm 

hiểu, khảo sát, đầu tư trên địa bàn tỉnh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư của 

tỉnh. 

3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo 

dõi, triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và 



3 

Hành chính công, Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh và Chỉ số hài lòng về sự 

phục vụ hành chính trên địa bàn tỉnh (trong đó tiếp tục duy trì, nâng cao nhóm 

các chỉ số thành phần có kết quả tốt; tập trung cải thiện nhóm các chỉ số thành 

phần có kết quả thấp). Đồng thời, thường xuyên thanh tra, kiểm tra công vụ, xử 

lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm những cán bộ, công chức gây 

khó khăn, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp. Đưa kết quả thực hiện các chỉ 

số là 01 tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, phân loại cán bộ, 

công chức, viên chức hằng năm. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa 

phương biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (B/c); 

- Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, các PCVP,  

các phòng chuyên môn; 

- Trung tâm phục vụ HCC tỉnh; 

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi 

nghiệp tỉnh; 

- Lưu: VT, NC, KTTH.TK.  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Đức Tỵ 
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