
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-NC 

Về rà soát, tổ chức thực 

hiện có hiệu quả các 

nhiệm vụ CCHC đã đề ra 

trong năm 2022 

Kon Rẫy, ngày       tháng       năm 

           Kính gửi:  
 

- Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Trung tâm VH - TT - DL và TT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn.  

     

Căn cứ Công văn số 2483/SNV-HCTH ngày 04/10/2022 của Sở Nội vụ 

tỉnh về rà soát, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC đã đề ra trong 

năm 2022. 

Qua theo dõi tiến độ tham mưu thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành 

chính năm 2022 của UBND huyện đã đề ra tại Kế hoạch số 167/KH-UBND 

ngày 31/12/2021, tính đến tháng 9/2022, các đơn vị liên quan đã cơ bản tham 

mưu hoàn thành đúng tiến độ, hiện còn một số nhiệm vụ phải hoàn thành trong 

quý IV năm 2022. Để không bị mất điểm Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh 

Kon Tum nói chung và huyện Kon Rẫy nói riêng năm 2022, UBND huyện yêu 

cầu: 

1. Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Văn hóa - 

Thông tin, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng, Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra huyện, Trung tâm VH - 

TT - DL và TT huyện tiến hành rà soát các nhiệm vụ được giao tổ chức tham 

mưu, thực hiện có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và tiến 

độ đã đề ra tại Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 31/12/2021. 

(Có phụ lục tổng hợp các nhiệm vụ của từng đơn vị cần triển khai trong 

quý IV năm 2022 gửi kèm theo). 

2. Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; Trung tâm VH-TT- DL và 

TT huyện; UBND các xã, thị trấn: Theo thẩm quyền được giao, chủ động tổ 

chức thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 

của đơn vị; thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho 

người dân, tổ chức, doanh nghiệp đúng quy định; đồng thời triển khai thực hiện 

có hiệu quả các chỉ đạo của UBND huyện tại: (1) Công văn số 442/UBND-NC 

ngày 20/4/2022 về triển khai thực hiện Thông báo số 79/TB-VPCP ngày 

22/3/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại 

Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; (2) Công 

văn số 741/UBND-NC ngày 01/7/2022 về triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

nâng cao chỉ số PAPI, PAR INDEX của tỉnh Kon Tum; (3) Công văn số 

753/UBND-NC ngày 07/7/2022 về triển khai thực hiện Thông báo số 2343/TB-

VP ngày 28/6/2022 của Văn phòng UBND tỉnh 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 địa phương năm 2021; (4) Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 

20/7/2022 về triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng 

cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Cải cách hành chính 

(PAR INDEX) trên địa bàn huyện; (5) Thông báo số 76/TB-UBND ngày 

29/7/2022 về kết luận của đồng chí Võ Văn Lương - Chủ tịch UBND huyện tại 

Hội nghị bàn giải pháp về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường 

đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn; (6) Kế hoạch số 104/KH-

UBND ngày 16/8/2022 về khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách 

hành chính năm 2021 của huyện Kon Rẫy; (7) Công văn số 997/UBND-NC 

ngày 30/8/2022 về đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số cải 

cách hành chính. 

- Mỗi đơn vị nghiên cứu, phấn đấu đề xuất 01 sáng kiến hoặc 01 cách làm 

mới (giải pháp) đem lại hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phục vụ 

công tác đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính cuối năm của huyện, đồng 

thời làm cơ sở xem xét, trình Trung ương các sáng kiến/giải pháp phục vụ công 

tác đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính của tỉnh Kon Tum năm 2022. 

- Tiếp tục có nhiều tin bài về cải cách hành chính trên Trang thông tin 

điện tử của các cơ quan, đơn vị (thực hiện thường xuyên). 

3. Giao Phòng Nội vụ: Tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu UBND 

huyện báo cáo về Sở Nội vụ tỉnh theo thời gian quy định. 

Đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai, báo cáo kết quả thực hiện và 

gửi sáng kiến/giải pháp cải cách hành chính về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ 

cùng thời điểm gửi Báo cáo cải cách hành chính quý IV năm 2022) trước ngày 

13/12/2022. 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, 

thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó 

khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh về UBND huyện (qua 

Phòng Nội vụ) để được trao đổi, phối hợp giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (th/h); 

- Đ/c CT, các PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện (đưa tin); 

- Lưu: VT.    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Hồng Thu 
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