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KẾ HOẠCH 

Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 

 

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, 

xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, 

xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh về 

nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số cải cách hành 

chính (Par Index) tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025; 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch nâng cao Chỉ số năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 với nội dung cụ thể 

như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Cải thiện các chỉ số do Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, làm 

đầu mối trong Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh 

bao gồm: Chỉ số Gia nhập thị trường, Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng và 12 chỉ 

tiêu cơ sở trong Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); góp phần nâng 

cao chất lượng môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người 

dân và doanh nghiệp. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Năm 2021: 

(1) Tiếp tục giữ vững và phát huy 02 chỉ tiêu cơ sở xếp hạng từ 1-20 

tỉnh dẫn đầu; 

(2) Tích cực cải thiện 08 chỉ tiêu cơ sở xếp hạng từ 21 - 50 tỉnh nhóm 

giữa bảng xếp hạng; 

(3) Tập trung khắc phục và cải thiện mạnh mẽ 02 chỉ tiêu cơ sở nằm ở 

nhóm cuối của bảng xếp hạng.  
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- Đến năm 2025: 

(1) Có 03 chỉ tiêu cơ sở xếp hạng từ 1-20 tỉnh dẫn đầu; 

(2) Có 09 chỉ tiêu cơ sở xếp hạng từ 21 - 50 tỉnh nhóm giữa bảng 

xếp hạng; 

- Các phòng, đơn vị được giao nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể tại Phụ lục 

kèm theo Kế hoạch này.  

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Nhiệm vụ chung 

(1) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức trong nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Xác định việc cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là nhiệm vụ 

trọng tâm của ngành. 

(2) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ 

công chức, viên chức theo tinh thần Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 và 

Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ 

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

tỉnh Nam Định.  

(3) Quyết liệt thực hiện cải cách hành chính trên các lĩnh vực được phân 

công. Tiếp tục cải thiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở, phấn đấu 

nằm trong nhóm các Sở, ngành dẫn đầu trên bảng xếp hạng. 

2. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể 

2.1. Nhóm giải pháp đối với Chỉ số Gia nhập thị trường và 05 chỉ tiêu 

cơ sở trong Chỉ số Gia nhập thị trường: Phải chờ hơn 3 tháng hoàn thành tất 

cả các thủ tục để chính thức hoạt động; Phải chờ hơn 1 tháng hoàn thành tất 

cả các thủ tục để chính thức hoạt động; Số ngày đăng ký doanh nghiệp (trung 

vị); Số ngày thay đổi đăng ký doanh nghiệp (trung vị); Tỷ lệ doanh nghiệp làm 

thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua phương thức mới (trực tuyến, thủ tục hành 

chính công, bưu điện). 

- Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc 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. Các phòng rà soát, xây dựng quy trình nội bộ theo hướng tinh giản, loại 

bỏ các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian, đưa 

ra lộ trình giải quyết, quy định rõ thời gian xem xét tính hợp lệ của hồ sơ 

(không quá 50% thời gian quy định trả kết quả). Sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ 
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tục hành chính theo quy định, không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ 

sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần. 

- Khuyến khích doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp qua mạng thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Có 

hình thức hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký qua mạng nhằm nâng 

cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả chương trình tổng thể 

cải cách hành chính, tập trung đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Kế 

hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par Index). Đẩy mạnh thực hiện cải 

cách thủ tục hành chính (TTHC), tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và kiến nghị 

đơn giản hóa theo thẩm quyền các TTHC để tạo thuận lợi, giảm thời gian và chi 

phí cho người dân và doanh nghiệp khi gia nhập thị trường và thực hiện các 

quy định của nhà nước. Nâng cao chất lượng tư vấn, hướng dẫn thủ tục cho 

doanh nghiệp (trực tiếp, qua điện thoại hay email...) theo hướng rõ ràng, dễ 

hiểu để doanh nghiệp có thể chuẩn bị hồ sơ hợp lệ trong thời gian ngắn nhất, 

đảm bảo nguyên tắc hướng dẫn một lần đối với hồ sơ chưa hợp lệ. Tạo sự công 

bằng trong thực hiện TTHC đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, công bằng giữa các 

thành phần kinh tế và các loại hình doanh nghiệp. 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 877/KH-SKH&ĐT ngày 26/9/2016 của 

Sở triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ và Chỉ thị 11/CT-UBND 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 của tỉnh Nam Định. Đề cao trách nhiệm, đạo đức công 

vụ của người đứng đầu các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong thực 

thi công vụ, nhất là giải quyết các hồ sơ, thủ tục về đầu tư, kinh doanh; Kiểm 

điểm trách nhiệm và xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà, nhũng nhiễu, 

ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.  

2.2. Nhóm giải pháp đối với Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng và 01 chỉ 

tiêu cơ sở trong Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng: Doanh nghiệp FDI thuận lợi 

hơn trong thực hiện các thủ tục hành chính 

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 

04-NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải 

cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai 

đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 16/7/2021 của UBND 

tỉnh Nam Định về việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU. Thường xuyên 

lồng ghép các nội dung, chỉ đạo về các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong các cuộc họp của cơ quan. 



4 

 

- Tuyên truyền rộng rãi các chính sách thu hút kêu gọi đầu tư đối với các 

công trình trọng điểm, các ngành nghề, lĩnh vực khuyến khích đầu tư theo quy 

định của pháp luật tới các doanh nghiệp trên địa bàn, đảm bảo sự cân xứng 

trong việc tiếp nhận thông tin của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, khu 

vực kinh tế tư nhân trên địa bàn. 

2.3. Nhóm giải pháp đối với 02 chỉ tiêu cơ sở trong Chỉ số Tính minh 

bạch: Thông tin mời thầu được công khai; Các tài liệu về ngân sách đủ chi tiết 

để doanh nghiệp sử dụng cho hoạt động kinh doanh 

- Thường xuyên cập nhật, đa dạng hóa Trang thông tin điện tử của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư nhằm hấp dẫn người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận 

với các thông tin về cơ chế chính sách, quy hoạch, kế hoạch, tình hình đầu tư, 

kinh doanh... trên địa bàn tỉnh. 

- Tham gia tích cực vào Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 

những nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để đôn 

đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư của nhà đầu 

tư, kịp thời nắm bắt, giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc của doanh 

nghiệp; tiếp nhận và phản hồi trong quá trình giải quyết kiến nghị của doanh 

nghiệp, góp phần tạo sự minh bạch hơn trong môi trường kinh doanh trên địa 

bàn tỉnh. 

- Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ 

quan. Tiếp tục thực hiện tốt việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên trục 

liên thông văn bản quốc gia; giải quyết TTHC trên cổng cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến của tỉnh; duy trì hoạt động của các dịch vụ công trực tuyến do Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư chuyển giao trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và đầu tư 

nước ngoài; nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Thường xuyên 

cập nhật, đăng tải thông tin về quy hoạch; kế hoạch; môi trường đầu tư; cơ chế 

chính sách thu hút đầu tư; quy trình, thủ tục đầu tư, đăng ký kinh doanh; cơ sở 

dữ liệu về đầu tư lên Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2.4. Nhóm giải pháp đối với 01 chỉ tiêu cơ sở trong Chỉ số Chi phí 

không chính thức: Chi trả chi phí không chính thức là điều bắt buộc để đảm bảo 

trúng thầu 

- Chủ động phối hợp với Thanh tra tỉnh rà soát, xử lý chồng chéo trong 

kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm của Sở theo đúng tinh thần Chỉ thị số 

20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng chính phủ và Chỉ thị số 07/CT-

UBND ngày 30/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh, nâng cao 

hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Nam Định, không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối 
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với doanh nghiệp. Nâng cao vai trò hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ 

quy định của pháp luật. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan công 

khai đầy đủ, chi tiết thông tin mời thầu. Kịp thời phát hiện và có biện pháp xử 

lý nghiêm những trường hợp để xảy ra vi phạm trong công tác đấu thầu theo 

quy định. 

- Tập trung công tác phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản về đấu 

thầu để nâng cao chất lượng cho các chủ đầu tư, bên mời thầu, các cơ quan đơn 

vị thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng 

đảm bảo đạt tỷ lệ theo đúng lộ trình quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-

BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tăng cường tổ chức đấu 

thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, đặc biệt là trong giai đoạn dịch 

COVID-19. Chú trọng công tác kiểm tra giám sát việc lựa chọn nhà thầu, xóa 

bỏ tình trạng chi trả chi phí không chính thức khi tham gia đấu thầu. 

2.5. Nhóm giải pháp đối với 03 chỉ tiêu cơ sở trong Chỉ số Hỗ trợ 

doanh nghiệp: Doanh nghiệp đã sử dụng nhà cung cấp tư nhân cho dịch vụ 

tìm kiếm đối tác kinh doanh; Doanh nghiệp có ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ 

hỗ trợ tìm kiếm đối tác kinh doanh; Doanh nghiệp đã từng sử dụng dịch vụ tìm 

kiếm đối tác kinh doanh 

- Tham mưu cho UBND tỉnh huy động tối đa các nguồn lực để phát triển 

cơ sở hạ tầng phục vụ công tác xúc tiến thu hút đầu tư, tập trung đẩy nhanh tiến 

độ xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, 

tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm, đồng thời xúc tiến, thu hút 

các nhà đầu tư thứ cấp. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý 

thực hiện quy hoạch phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế.  

- Chủ động hơn nữa trong việc tham mưu, đề xuất các giải pháp với 

UBND tỉnh quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực để doanh nghiệp quảng bá 

sản phẩm, tìm kiếm thông tin thị trường, đối tác; thường xuyên theo dõi, cập 

nhật tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tiếp tục tạo lập môi trường 

thông thoáng, đơn giản hóa trình tự, thủ tục, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp với 

các đối tác kinh doanh; nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Trưởng các phòng và đơn vị 

thuộc Sở có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện 

nhiệm vụ của công chức và người lao động thuộc phòng và đơn vị mình. 
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2. Giao Phòng Kinh tế đối ngoại và Hỗ trợ doanh nghiệp là đầu mối, chủ 

trì, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai đầy đủ các nội dung, giải 

pháp đề ra tại Kế hoạch này đảm bảo đạt kết quả cao. Định kỳ hàng năm, tổng 

hợp, đánh giá tình hình triển khai Kế hoạch này và báo cáo Ban Giám đốc, 

UBND tỉnh. 

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu 

cầu các phòng, đơn vị kịp thời phản ánh với lãnh đạo Sở thông qua phòng Kinh 

tế đối ngoại và Hỗ trợ doanh nghiệp để xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
 - UBND tỉnh (để báo cáo); 

 - Ban Giám đốc Sở; 

 - Các phòng, đơn vị thuộc Sở (để thực hiện); 

 - Lưu: VT, KTĐN&HTDN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Mai Văn Quyết 

 

  



PHỤ LỤC
PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CẢI THIỆN CÁC CHỈ TIÊU CƠ SỞ THUỘC NHIỆM VỤ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1045/KH-SKH&ĐT ngày 07/9/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

STT
Kết quả năm 2019 Kết quả năm 2020 Kế hoạch

năm  2021
Mục tiêu
năm 2025 Đơn vị đầu mối/chủ trì Đơn vị phối hợp

Điểm số Xếp hạng Điểm số Xếp hạng Điểm số Điểm số

1.1 Chỉ số gia nhập thị trường 8,23 3 8,45 10 8.47 8.6

1 Số ngày đăng ký doanh nghiệp (trung vị)* 5.0 24-39 6.0 26-58 5.0 4.0 Phòng Đăng ký kinh doanh Các phòng, đơn vị có liên quan

2 Số ngày thay đổi đăng ký doanh nghiệp (trung vị)* 5.0 42-49 4.5 42-43 3.5 3.0 Phòng Đăng ký kinh doanh Các phòng, đơn vị có liên quan

3
Phải chờ hơn 1 tháng hoàn thành tất cả các thủ tục để chính
thức hoạt động (% DN)* 22.22% 48 3.57% 7 3.5% 3.0% Phòng Đăng ký kinh doanh Các phòng, đơn vị có liên quan

4
Phải chờ hơn 3 tháng hoàn thành tất cả các thủ tục để chính
thức hoạt động (% DN)* 0.00% 1 0.00% 1 0.0% 0.0% Phòng Đăng ký kinh doanh Các phòng, đơn vị có liên quan

5

Tỉ lệ doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua
phương thức mới (trực tuyến, thủ tục hành chính công, bưu
điện)(%)

38.64% 35 32.56% 55 60.0% 90.0% Phòng Đăng ký kinh doanh Các phòng, đơn vị có liên quan

6
Các tài liệu về ngân sách đủ chi tiết để doanh nghiệp sử
dụng cho hoạt động kinh doanh (%) 77.27% 54 76.47% 49 85.0% 90.0% Phòng Tổng hợp, Quản lý Quy hoạch Các phòng, đơn vị có liên quan

7 Thông tin mời thầu được công khai (%) 45.45% 26 50.00% 37 55.0% 62.0% Phòng Đấu thầu, Thẩm định Các phòng, đơn vị có liên quan

8
Chi trả chi phí không chính thức là điều bắt buộc để đảm
bảo trúng thầu (% Đồng ý)* 50.00% 48-51 44.83% 44 38.0% 32.0% Phòng Đấu thầu, Thẩm định Các phòng, đơn vị có liên quan

1.2 Chỉ số cạnh tranh bình đẳng 6,24 40 6,88 20 7.0 7.2

1
Doanh nghiệp FDI thuận lợi hơn trong thực hiện các thủ
tục hành chính (% Đồng ý)* 16.53% 26 12.50% 25 11.0% 10.0% Phòng KTĐN&HTDN Các phòng, đơn vị có liên quan

1.3 Hỗ trợ doanh nghiệp 6.25 31 5.4 53 6.0 6.3

1
Doanh nghiệp từng sử dụng dịch vụ tìm kiếm đối tác kinh
doanh (%) 51.43% 25 21.62% 62 52.0% 58.0% Phòng KTĐN&HTDN Các phòng, đơn vị có liên quan

2
Doanh nghiệp đã sử dụng nhà cung cấp tư nhân cho dịch vụ
tìm kiếm đối tác kinh doanh (%) 77.78% 16 62.50% 31 63.0% 70.0% Phòng KTĐN&HTDN Các phòng, đơn vị có liên quan

3
Doanh nghiệp có ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ tìm kiếm
đối tác kinh doanh (%) 66.67% 35 50.00% 44 60.0% 70.0% Phòng KTĐN&HTDN Các phòng, đơn vị có liên quan

(*) Ghi chú:    Trong số các chỉ tiêu được liệt kê ở đây, một số chỉ tiêu là chỉ tiêu thuận (giá trị càng cao thì càng tích cực và thứ hạng càng tốt), và một số chỉ tiêu còn lại là chỉ tiêu nghịch (giá trị càng cao thì càng tiêu cực và thứ hạng càng không tốt).
                          Dấu hoa thị (*) được bổ sung ở cuối tên các chỉ tiêu nghịch để phân biệt với các chỉ tiêu thuận.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2021-09-07T15:39:33+0700


		2021-09-07T15:53:59+0700




