
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 
 

Số:            /UBND-NC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đăk Hà, ngày      tháng     năm 

V/v về kiểm điểm trách nhiệm đối 

với tập thể, cá nhân liên quan đến 

các khuyết điểm, yếu kém của Chỉ 

số PCI và Chỉ sốPARINDEX, Chỉ 

số PAPI  năm 2021 

 
 

                 Kính gửi:  

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Phòng Tư pháp; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Phòng Lao động - TBXH; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND các xã: Đăk Hring, Hà Mòn, Ngọk Réo, Ngọk   Wang,  

 Đăk Pxi và thị trấn Đăk Hà. 

  
 

Thực hiện Công văn số 2595/SNV-HCTH, ngày 14/10/2022 của Sở Nội vụ 

tỉnh Kon Tum về kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan 

đến các khuyết điểm, yếu kém của Chỉ số PCI và Chỉ sốPARINDEX, Chỉ số PAPI  

năm 2021 và căn cứ Báo cáo số 306/BC-VP, ngày 21/10/2022 của Văn phòng 

HĐND và UBND huyện về rà soát, cung cấp danh sách giải quyết thủ tục hành 

chính trễ hạn năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu 

trên thực hiện các nội dung sau: 

1. Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên 

quan đến khuyết điểm, yếu kém của Chỉ số PAR INDEX của tỉnh Kon Tum năm 

2021. Cụ thể là: Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính năm 2021 còn trễ hạn nên dẫn 

đến việc làm giảm bậc của kết quả Chỉ số PARINDEX năm 2021 của tỉnh Kon 

Tum (Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn năm 2021 theo Báo cáo số 306/BC-

VP, ngày 21/10/2022 của Văn phòng HĐND và UBND huyện kèm theo). Quá trình 

thực hiện kiểm điểm phải phân tích và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân 

liên quan, tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, nguyên nhân khách quan, 

chủ quan và phương hướng khắc phục. 

2. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên tổ chức kiểm điểm nghiêm túc và báo 

cáo kết quả (có kiến nghị hình thức xử lý kỷ luật) và kèm theo hồ sơ kiểm điểm đảm 

bảo đầy đủ các nội dung theo quy định tại Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, ngày 

18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (Biên 

bản cuộc họp kiểm điểm; báo cáo kết quả của người chủ trì; bản kiểm điểm của tập 



2 

 

thể, cá nhân vi phạm) gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 

27/10/2022./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hà Tiến 
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