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Kính gửi: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.  

 

Thực hiện Kế hoạch số 509/KH-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh 

Đăk Nông về việc cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX)  

tỉnh Đăk Nông năm 2021 (có văn bản kèm theo). 

Căn cứ báo cáo đánh giá chỉ số CCHC năm 2020 (số 80/BC-UBND ngày 

09/2/2021 của UBND tỉnh đã gửi cho các phòng chuyên môn). Cụ thể: Chỉ số 

cải cách hành chính của Sở, đạt 86,8 điểm, giảm 1.44 điểm so với năm 2019; 

xếp thứ 18/21 đơn vị sở ngành trên địa bàn tỉnh. Các điểm chỉ số cụ thể như sau: 

 
STT Tiêu chí Điểm 

tối đa 

Điểm 

đạt 

được 

Xếp 

hạng 

Ghi chú 

01 

Công tác chỉ đạo, điều 

hành cải cách hành 

chính 

17,5 11,364 15/17 

Không có sáng kiến, giải 

pháp mới nhằm nâng cao 

chất lượng phục vụ, tạo 

sự hài lòng của tổ chức, 

công dân; không có pano 

áp phích tuyên tuyền 

CCHC…. 

02 

Xây dựng và tổ chức 

thực hiện văn bản 

QPPL 

12 12 1 Đạt điểm tối đa 

03 Cải cách TTHC 18 13,981 17/17 

Có TTHC trễ hạn nhưng 

không có văn bản xin lỗi, 

chưa công khai kết quả 

giải quyết TTHC trên 

Trang thông tin điện 

tử… 

04 Cải cách tổ chức bộ 

máy hành chính nhà 

nước 

11 10 2 Số lượng lãnh đạo tại 

PCM 

05 Xây dựng và nâng cao 

chất lượng đội ngũ công 

chức, viên chức 

15 14 1 Không có Kế hoạch 

chuyển đổi vị trí công tác 

năm 

06 Cải cách tài chính công 11.5 11.5 1 Đạt điểm tối đa 

07 Hiện đại hóa nền hành 

chính 

15 14 5 Tỷ lệ hồ sơ giải quyết 

mức độ 3,4 còn thấp 

 



Do đó, Giám đốc Sở  yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc 

thực hiện một số nội dung cụ thể như sau nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số cải 

cách hành chính năm 2021: 

1. Tập trung thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 

số 48/KH-SLĐTBXH ngày 07/01/2021 của Sở. 

2. Cập nhật kịp thời, chính xác 100% tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ 

TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; 100% số hồ sơ TTHC giải quyết trễ hạn 

do đơn vị mình thực hiện phải ban hành văn bản xin lỗi người dân, tổ chức. 

3. Thực hiện nghiêm về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo 

không có lãnh đạo Sở; lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở và tương đương bị kỷ luật 

từ mức khiển trách trở lên. 

4. Hoàn thành 100% hoạt động đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC tại Kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 của Sở.  

5. Thực hiện đúng quy định về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 

dụng kinh phí quản lý hành chính.  

Nhận được Công văn này, yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

 
Nơi nhận:                                                                                       
- Như trên;                                                                                  

- Ban GĐ Sở;                            

   - Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

    

 

 

 

Nguyễn Công Tự 
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