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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh  

Tại Hội nghị phân tích, đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh  

và Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nam Định 

 

Ngày 09 tháng 6 năm 2020, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phân tích, đánh 

giá kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số cải cách hành 

chính (Par Index) tỉnh Nam Định năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian 

tới. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị; cùng dự Hội nghị có các 

đồng chí Ủy viên UBND tỉnh, đồng chí lãnh đạo các đơn vị: Tòa án nhân dân 

tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi 

nhánh tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; đồng chí 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 

Nội vụ báo cáo và ý kiến của các đại biểu; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết 

luận: 

Trong năm 2019, các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng tập trung thực 

hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh; theo đó kết quả Chỉ số PCI và Chỉ số Par Index năm 2019 

của tỉnh đã có chiều hướng tốt lên, Chỉ số PCI đạt 65,09 điểm xếp thứ 33/63 

tỉnh, thành phố; tăng 2,08 điểm và 2 bậc so với năm 2018, Chỉ số Par Index đạt 

80,7 điểm, đứng thứ 39/63 tỉnh, thành phố, tăng 5,1 điểm và 01 bậc so với năm 

2018; nhận thức trách nhiệm về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của các Sở, ngành, địa 

phương đã có chuyển biến tích cực; cải cách hành chính đã gắn kết chặt chẽ với 

ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và thực hiện các 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh tại một số đơn vị chưa được coi trọng, chưa được vào 

cuộc quyết liệt; năng lực công tác, đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc của 

một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa làm 

hài lòng người dân và doanh nghiệp; vẫn còn tình trạng chậm chễ, có khi gây 

phiền hà, nhũng nhiễu với người dân và doanh nghiệp nhưng chưa được xử lý 

nghiêm... Kết quả Chỉ số cải cách hành chính tại một số địa phương đạt thấp 

như: Ý Yên, Xuân Trường, Vụ Bản; một số chỉ tiêu thành phần giảm cả về điểm 

số và thứ hạng, như: Tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức, chi phí thời gian 

của Chỉ số PCI; hiện đại hóa hành chính, chỉ số hai lòng của người dân, tổ chức 

đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của Chỉ số Par Index. 
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Để nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số cải cách hành 

chính tỉnh Nam Định năm 2020, đảm bảo tăng cả về điểm số và thứ hạng so với 

năm 2019; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND 

các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

I. Về Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) 

1. Căn cứ kết quả năm 2019, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành 

phố tổ chức hội nghị phân tích, đánh giá, kiểm điểm lại việc thực hiện công tác 

cải cách hành chính trong thời gian qua. Riêng các đơn vị chủ trì thực hiện các 

chỉ tiêu bị trừ điểm và các huyện có Chỉ số cải cách hành chính đạt thấp như: Ý 

Yên, Xuân Trường, Vụ Bản phải thực hiện kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm 

của tập thể, cá nhân liên quan để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. 

Trên cơ sở phân tích, đánh giá, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thành phố xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để khắc phục, nâng điểm số đối 

với những chỉ số thành phần có điểm số thấp và duy trì những chỉ số thành phần 

có điểm số tốt; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tập thể, cá nhân và thường 

xuyên kiểm tra, đánh giá theo tháng, quý. Đăng ký Chỉ số cải cách hành chính 

năm 2020 của đơn vị mình (đảm bảo cao hơn Chỉ số năm 2019 và đạt trên 80% 

đối với cấp huyện, trên 85% đối với các Sở, ngành) gửi về Sở Nội vụ, Văn 

phòng UBND tỉnh trước ngày 15/7/2020. 

2. Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, quán triệt cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm văn hóa công sở, kỷ luật 

kỷ cương công vụ, ứng xử văn minh, lịch sự, vì sự hài lòng của người dân và 

doanh nghiệp. Coi đây là tiêu chí quan trọng trong đánh giá cán bộ, công chức 

hàng năm.  

3. UBND các huyện, thành phố quan tâm, chỉ đạo nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị 

trấn sớm cập nhật và thực hiện bộ thủ tục hành chính cấp xã trên Cổng cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. 

4. Sở Nội vụ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ 

quan, đơn vị về công tác cải cách hành chính; trong đó hướng dẫn cụ thể các nội 

dung, nhiệm vụ, cách thức đánh giá, chấm điểm các chỉ số thành phần của bộ 

Chỉ số cải cách hành chính. 

5. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp 

tục đảm bảo các điều kiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ 

Hành chính công; Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp.  

6. Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ngành, huyện, thành phố tiếp 

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, cung cấp 

nhiều hơn nữa dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. 

7. Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục đưa nội dung thực hiện 

nhiệm vụ cải cách hành chính vào kế hoạch kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết 

luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; kế hoạch kiểm tra của Tổ 

kiểm tra công vụ của Chủ tịch UBND tỉnh. 



 3 

II. Về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 

1. Các Sở, ban, ngành căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 

91/KH-UBND tổ chức phân tích, đánh giá, rà soát lại cụ thể từng tiêu chí đánh 

giá của các chỉ tiêu thành phần, nhất là các tiêu chí đánh giá chưa đạt, giảm bậc 

so với năm trước; đồng thời kiểm điểm trách nhiệm, chấn chỉnh kịp thời đối với 

các tập thể, cá nhân liên quan. Xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, phân công 

nhiệm vụ cho các tập thể, cá nhân và thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình 

thực hiện theo tháng, quý. Đăng ký mục tiêu thực hiện từng tiêu chí đánh giá 

thuộc các chỉ tiêu thành phần được giao của đơn vị mình trong năm 2020, gửi 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15/7/2020. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà 

soát lại các nhiệm vụ theo Kế hoạch 91/KH-UBND ngày 25/9/2018 của UBND 

tỉnh để tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung đảm bảo phù hợp với tình 

hình thực tế. 

3. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên 

truyền, công khai kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách, quy hoạch, thủ tục 

hành chính... để người dân, doanh nghiệp biết, dễ dàng tiếp cận, nắm bắt thông 

tin. Đồng thời theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương chủ động 

hướng dẫn, trao đổi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, 

doanh nghiệp. 

4. Các Sở, ban, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách 

thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố thực 

hiện các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh. 

5. Các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực 

hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và 

Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn 

chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước 

các cấp; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà 

cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

Căn cứ vào Thông báo này, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ 

tịch UBND các huyện, thành phố tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm 

các nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả 

thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, địa phương mình./. 

Nơi nhận: 
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đ/c Ủy viên UBND tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh, Ban QLKCN, Cục 

Thuế, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã 

hội tỉnh, Đài PT-TH tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- CPVP UBND tỉnh;  

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VP1, Các VP, XTĐT, TTPVHCC, VP2. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Trần Kha 
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