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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Tô Thị Hiến, Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị 

phân tích kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và  

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) năm 2021 

  
 

Ngày 09/9/2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến phân tích kết 

quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 

huyện (DDCI) năm 2022.  

 Thành phần tham dự Hội nghị gồm: Đồng chí Tô Thị Hiến, Phó Chủ 

tịch UBND huyện, chủ trì; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng HĐND và 

UBND; Nội vụ; Tài chính - Kế hoạch; Văn hóa và Thông tin; Giáo dục và Đào tạo; 

Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra huyện; Lao động, Thương binh, Xã hội và 

Dân tộc; Công an huyện; Đội quản lý thị trường số 3; Chi cục Thuế khu vực Lộc 

Bình - Đình Lập; Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai;  Chủ tịch và công chức 

phụ trách công tác CCHC của 12 xã, thị trấn.  

 Sau khi nghe báo cáo phân tích kết phân tích kết quả Chỉ số cải cách hành 

chính (PAR INDEX) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) năm 

2021, đồng chí Tô Thị Hiến, Phó Chủ tịch UBND huyện, kết luận như sau: 

Trong năm 2021 với sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND 

huyện và sự nỗ lực cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn huyện, kết quả chỉ số PAR INDEX huyện Đình Lập năm 2021 đạt 

85,113/99 điểm, tăng 5,95 điểm so với năm 2020, chỉ số DDCI đạt 68,92 điểm 

tăng 2,60 điểm so với năm 2020. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, 

còn những hạn chế nhất định như: chỉ số PAR INDEX còn 13,887 điểm chưa đạt 

tối đa giảm 04 bậc so với năm 2020, chỉ số DDCI giảm 02 bậc so với năm 2020. 

Nguyên nhân có những tiêu chí, tiêu chí thành phần chưa đạt điểm tối đa và 

giẩm nhiều bậc so với năm 2020 là do trách nhiệm của Thủ trưởng một số cơ 

quan, đơn vị trong chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân 

công còn một số hạn chế nhất định, sự cải thiện về điểm số chưa theo kịp các 

huyện trong tỉnh. 

Để tiếp tục duy trì và nâng cao chỉ số PAR INDEX và chỉ số DDCI trong 

năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội đã đề ra; trong 3 tháng cuối năm 2022 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt một số nội 

dung sau: 

1. Phòng Nội vụ: Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các 

nhiệm vụ cải cách hành chính của huyện; tăng cường công tác kiểm tra kỷ luật, 

kỷ cương hành chính, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách 
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nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, nhất là cán bộ công chức làm 

việc trực tiếp với nhân dân. 

2. Phòng Tư pháp: Rà soát, kiểm tra đánh giá các văn bản hết hoặc ngưng 

hiệu lực, có trách nhiệm tham mưu thực hiện công bố danh mục văn bản hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực hàng năm kịp thời theo quy định; kiểm tra, xử lý 

văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kiến nghị.  

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Tham mưu thực hiện tốt các nội 

dung tại Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC; cập nhật, công bố thủ tục hành 

chính đầy đủ, kịp thời; chỉ đạo việc niêm yết công khai, đầy đủ số TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết tại trụ sở UBND huyện; UBND các xã, thị trấn thực hiện 

nghiêm túc các quy định về công khai TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của cơ quan, đơn vị; kịp thời tham mưu cung cấp, đăng tải các thông tin có 

liên quan đến các loại quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện 

trên cổng thông tin điện tử của huyện. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin: Phối hợp với Văn phòng HĐND và 

UBND huyện kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện hoàn thành 100% Kế hoạch 

ứng dụng CNTT năm 2022 trên địa bàn huyện; đăng tải số lượng tin bài hàng 

tháng về thông tin chỉ đạo, điều hành, hoạt động của UBND huyện; tuyên truyền 

vận động tổ chức cá nhân thực hiện TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4; tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua 

dịch vụ bưu chính công ích. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tiếp tục đôn đốc và hướng dẫn các cơ 

quan đơn vị thực hiện tiết kiệm kinh phí được phân bổ để thực hiện tự chủ trong 

năm; triển khai thực hiện đúng quy định về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 

sử dụng kinh phí quản lý hành chính đúng theo quy định; giải ngân kế hoạch đầu 

tư vốn ngân sách nhà nước theo quy định. 

Chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn tiếp tục tham mưu triển khai có 

hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo từng ngành, lĩnh vực phụ trách, kịp thời 

theo dõi, đôn đốc tổng hợp việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội  

trong năm 2022; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giải 

quyết kịp thời các chính sách hỗ trợ khi các DN, HTX đủ điều kiện đề nghị hỗ 

trợ. 

6. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông: Tăng cường công tác 

tuyên truyền về triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 trên 

địa bàn huyện. 

7. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm 

nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; 

tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động đơn vị 

mình thực hiện nhiệm vụ được giao tốt nhất; tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ 

chức khi liên hệ công tác. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra có đánh giá 

rút kinh nghiệm sau mỗi đợt kiểm tra.  
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UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Các cơ quan, đơn vị; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Lan 
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