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                                     Kính gửi:     Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
 

 

Thực hiện Văn bản số 1125/SKHĐT - DNĐT ngày 15/5/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc tham mưu giải pháp nâng cáo PCI và xây dựng bộ chỉ số 

DDCI.  UBND huyện Đức Thọ đề xuất một số giải pháp nâng cáo chỉ số PCI và 

xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban nghành, và địa 

phương (DDCI) cụ thể như sau  

I. Giải pháp nâng cao chỉ số canh trạnh năng lực cấp tỉnh (PCI) 

Xác định việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là một 

trong những khâu đột phá để nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. 

vì vậy việc nỗ lực xây dựng hệ thống giải pháp, cơ chế, chính sách phù hợp 

khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, trong đó quan tâm tạo điều kiện 

tốt nhất phát triển nhanh khu vực kinh tế dân doanh là rất quan trọng. 

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và 

đội ngũ cán bộ, công chức trong xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận 

lợi, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh. 

 Xây dựng và nâng cao về nhận thức, trách nhiệm và chất lượng đội ngũ 

cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đơn 

vị; đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ, năng lực phẩm chất, nắm vững các quy định 

của pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách, đặc biệt là các quy định, quy trình, thủ tục 

giải quyết công việc để vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào điều kiện thực tế của địa 

phương, đơn vị; chủ động đề xuất các cơ chế, chính sáchvà giải pháp tạo lập môi 

trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi trên địa bàn. 

Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo 

hướng phù hợp với các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng; chú trọng đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức về kinh tế đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; thường 

xuyên tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại 

bộ phận một cửa, một cửa liên thông, cán bộ theo dõi lĩnh vực đầu tư, cấp các 

loại giấy phép, cán bộ tiếp xúc thường xuyên với doanh nghiệp, tổ chức và công 

dân. 

Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong giải quyết các yêu cầu, 

kiến nghị của doanh nghiệp; định kỳ 6 tháng, hàng năm tổ chức gặp gỡ, trao đổi 
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và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh 

nghiệp. 

 2. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn công khai, minh bạch hóa thông tin 

cho doanh nghiệp. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy trình thủ tục hành chính đã ban hành; 

nâng cao năng lực quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ hành chính công của 

chính quyền các cấp. Rà soát, cải tiến bộ thủ tục hành chính phù hợp theo từng 

lĩnh vực cụ thể theo hướng đơn giản hóa; rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục 

về đất đai cho các tổ chức, doanh nghiệp, đi đôi với bác bỏ các thủ tục không cần 

thiết trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất. Giảm số lượng các loại giấy phép kinh doanh, giấy 

chứng nhận đủ điều kiện và các quyết định chấp thuận đối với doanh nghiệp. 

Các cấp, các ngành bố trí địa điểm làm việc thuận lợi, tăng cường đầu tư cơ sở 

vật chất, trang thiết bị và áp dụng công nghệ thông tin để kịp thời giải quyết công 

việc của các tổ chức, doanh nghiệp; lựa chọn, bố trí cán bộ trong biên chế, có 

trình độ về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực công tác và phẩm chất 

đạo đức làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông. Tăng cường công tác 

giáo dục, kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các thủ tục 

hành chính ở các cấp, các ngành, đặc biệt là ở cấp cơ sở, tạo cơ chế để tổ chức, 

doanh nghiệp phản ánh các hành vi tiêu cực, tham nhũng của cán bộ công chức; 

đồng thời, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu và sử lý nghiêm những trường 

hợp tự ý đặt ra các khoản thu, điều kiện ràng buộc ngoài quy định, các thủ tục 

gây khó khăn, phiền hà, hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực khi giải quyết thủ 

tục hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp. Có cơ chế xem xét thay thế một số 

lãnh đạo là thủ trưởng sở, ban, ngành, huyện, thành, thị năng lực lãnh đạo yếu, có 

biểu hiện trì trệ, dung túng cho cấp dưới cố tình vi phạm các quy định về cải cách 

thủ tục hành chính. 

Công khai, minh bạch hóa thông tin cho tổ chức, doanh nghiệp; tạo điều kiện 

thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận thông tin để hiểu rõ hơn các chiến 

lược, định hướng và kế hoạch đầu tư phát triển của tỉnh; công khai quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, các quy hoạch ngành, lĩnh vực, các dự 

án, danh mục kêu gọi đầu tư; công khai, minh bạch các chính sách ưu đãi đầu tư, 

khoản phí, lệ phí…; tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong việc tiếp cận 

và áp dụng các chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh. Sử dụng hiệu quả các 

website chuyên ngành về tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật. 

 3. Nâng cao chất lượng và khả năng cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp 

Thực hiện đối xử bình đẳng, công bằng giữa các doanh nghiệp thuộc các thành 

phần kinh tế trong tiếp cận các dịch vụ sản xuất, kinh doanh, các chính sách, 

chương trình hỗ trợ của địa phương. 
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Đảm bảo khả năng cung cấp ổn định và nâng cao chất lượng các dịch vụ điện, 

nước, viễn thông, tín dụng, ngân hàng… phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh 

của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Tăng cường chất lượng và hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp về dịch vụ cung 

cấp thông tin thị trường, tìm kiếm đối tác, xúc tiến đầu tư thương mại thông qua 

các chương trình xúc tiến đầu tư thương mại, tham gia hội chợ, triển lãm, các ấn 

phẩm cung cấp thông tin cần thiết cho doanh nghiệp. Thực hiện tốt việc cung cấp 

và chuyển giao các dịch vụ khoa học, công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp trong việc 

xây dựng thương hiệu, sở hữu công nghiệp, trí tuệ, quảng bá sản phẩm, đào tạo 

kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, truyền thông, dịch vụ trực tuyến, xây 

dựng website, khai thác mạng thông tin và internet… 

Phát huy vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp, các hội ngành nghề trong hỗ trợ, 

liên kết sản xuất kinh doanh, thực hiện dự án đầu tư. 

 4. Hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách thu hút đầu tư của tỉnh 

Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương ban hành phù 

hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn 

bản quy phạm pháp luật chưa phù hợp, hủy bỏ các văn bản không còn hiệu lực, 

chú trọng văn bản, thể chế để thu hút đầu tư, xây dựng khu, cụm công nghiệp, 

giải phóng mặt bằng, hỗ trợ các thành phần kinh tế phát triển, các nội dung phân 

cấp ủy quyền cho các ngành, địa phương… tạo hệ thống văn bản quy phạm pháp 

luật đồng bộ phục vụ công tác quản lý, điều hành kinh tế ngày càng tốt hơn. 

Tạo điều kiện trong việc tiếp cận và áp dụng các chính sách ưu đãi đầu tư đảm 

bảo bình đẳng giữa các doanh nghiệp, nhất là các ưu đãi về đất đai. Tổ chức thực 

hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư tạo mọi điều kiện 

giúp nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. 

Cụ thể hóa các trình tự, thủ tục tố tụng, khiếu nại, tố cáo và thời gian giải quyết 

các vụ việc của các tổ chức, doanh nghiệpđảm bảo nhanh chóng, công bằng, hợp 

lý, đúng quy định của pháp luật; hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp trong việc lập 

thủ tục hồ sơ khiếu nại, tranh chấp. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động đối 

với hệ thống cơ quan tư pháp trong tỉnh bảo đảm các thiết chế pháp lý được thực 

thi đúng quy định, khách quan, công tâm, tạo thói quen sử dụng các thiết chế 

pháp lý để giải quyết các tranh chấp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Khuyến khích các hiệp hội doanh nghiệp, các hội ngành nghề, các tổ chức, doanh 

nghiệp nghiên cứu, tìm hiểu các cơ chế, chính sách về kinh tế của Nhà nước và 

của tỉnh; đồng thời, tham gia đóng góp xây dựng cơ chế, chính sách phát triển 

doanh nghiệp theo quy định pháp luật và phù hợp điều kiện thực tế ở địa phương, 

đề xuất các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp với cơ quan nhà nước. 

 5. Chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu 

cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp. 
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Củng cố và phát triển mạng lưới đào tạo nghề trên địa bàn; tăng cường huy động 

nguồn lực, đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là các cơ sở đào tạo nghề 

trọng điểm, các ngành nghề có nhu cầu sử dụng lao động cao. 

Khảo sát đánh giá nguồn lao động và nhu cầu sử dụng lao độngcủa tỉnh để có kế 

hoạch đào tạo phù hợp với yêu cầu; chú trọng đào tạo có địa chỉ, theo đơn đặt 

hàng của doanh nghiệp. 

Xây dựng và thực hiện tốt các cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa về đào 

tạo nghề, giáo dục và hỗ trợ các trung tâm dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng 

đào tạo đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp và xã hội. 

Tăng cường tổ chức sàn giao dịch, giới thiệu việc làm tại tỉnh, tạo điều kiện thuận 

lợi cho người sử dụng lao động và người có nhu cầu việc làm tiếp cận giao dịch. 

Thường xuyên thông báo công khai kết quả, chất lượng, ngành nghề, loại hình, số 

lượng lao động ở địa phương được đào tạo trên các phương tiện thông tin đại 

chúng để doanh nghiệp biết tuyển dụng. 

 6. Huy động nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế -

xã hội trọng điểm. 

Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh gắn với tranh thủ sự hỗ 

trợ giúp đỡ của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương để đầu tư cơ sở hạ tầng 

đồng bộ (giao thông, điện, viễn thông, cấp thoát nước, công trình công cộng, hạ 

tầng phụ trợ khu, cụm công nghiệp…) theo quy hoạch của tỉnh. 

Đẩy mạnh lồng ghép các nguồn lực đầu tư; chú trọng đầu tư các công trình trọng 

điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vào đầu tư. Xây dựng cơ chế 

khuyến khích thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước có năng lực và kinh 

nghiệm đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 7. Tăng cường và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh 

vực đầu tư, kinh doanh. 

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cho các doanh nghiệp cơ chế chính 

sách của tỉnh; thực hiện nghiêm túc các cam kết đối với doanh nghiệp, đặc biệt là 

các chính sách hỗ trợ, công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng. 

Nâng cao năng lực thẩm định dự án và thẩm định năng lực của nhà đầu tư; quy 

định danh mục dự án, các loại công nghệ đầu tư trong các khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp; tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện quy định nhằm nâng cao hiệu 

quả đầu tư; dành quỹ đất sạch thu hút các dự án theo danh mục, quản lý chặt chẽ 

các ngành đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình sử dụng đất, đảm bảo đúng theo 

quy định của pháp luật. 

Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong giải quyết các thủ tục đầu 

tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tranh chấp 

của tổ chức, doanh nghiệp. 
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Xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra trong thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra các tổ chức, doanh nghiệp, đảm bảo 

không chồng chéo, giảm số lần thanh tra, kiểm tra nhưng vẫn đúng quy định của 

pháp luật. 

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc tham 

gia giám sát hoạt động của các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý Nhà nước theo 

quy định của pháp luật. 

II. Đề xuất tham mưu một số phương án xây dựng bộ chỉ số DDCI Hà 

Tĩnh. (chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và các huyện, thị 

xã, thành phố). 

1. Đánh giá Về mức độ hài lòng khối Sở, Ban, Ngành được đánh giá cao 

hơn khối địa phương. Trong khối Sở, Ban, Ngành các đơn vị có ít tương tác 

nhiều với doanh nghiệp được sự đánh giá tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, 

trong khi khối sở ngành tham mưu, phụ trách các nguồn lực tài chính, đất đai, cơ 

sở hạ tầng được đánh giá ở nhóm xếp cuối.  

2. Thực hiện văn bản và ký cam kết bằng văn bản của các vị trí đứng đầu 

các đơn vị trong trách nhiệm cải thiện PCI/DDCI đối với từng lãnh đạo khối Sở 

ban ngành và địa phương theo từng chỉ số thành phần cụ thể. 

3. Triển khai mô hình TTHCC, thực hiện công khai bộ thủ tục hành chính 

tại tất cả các lĩnh vực thuộc Sở, ban nghành và địa phương. 

Trên đây là báo cáo tham mưu giải pháp nâng cao PCI và xây dựng bộ chỉ 

số DDCI của UBND huyện Đức Thọ kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng 

hợp báo cáo UBND Tỉnh ./. 
 
 

 

Nơi nhận: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (b/c);      

- TT Huyện uỷ - HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- VP HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VP, TC. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

        Võ Công Hàm 
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