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KẾ HOẠCH 

Cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2021 
 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về cải thiện chỉ số PCI tỉnh Lạng Sơn năm 2021 (Kế hoạch số 118/KH-

UBND). Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch cải thiện chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh năm 2021, cụ thể như sau:  

I. MỤC TIÊU 

Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố, tham mưu 

cho UBND tỉnh phấn đấu điểm chỉ số PCI tỉnh Lạng Sơn năm 2021 tăng so với 

năm 2020 từ 3 đến 5 điểm trở lên, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có chất 

lượng điều hành “Khá”.  

Tập trung cải thiện mạnh điểm số các chỉ số thành phần có điểm số sụt 

giảm trong năm 2020, gồm: (1) Tiếp cận đất đai; (2) Tính minh bạch; (3) Cạnh 

tranh bình đẳng; (4) Tính năng động của chính quyền tỉnh; (5) Thiết chế pháp lý 

và An ninh trật tự; (6) Đào tạo lao động. 

Duy trì và cải thiện các chỉ số tăng điểm trong năm 2020, gồm: (1) Chi 

phí thời gian; (2) Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; (3) Chi phí không chính thức; (4) 

Chi phí gia nhập thị trường. 

Phối hợp với các cơ quan liên quan, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải 

thiện tích cực 03 chỉ số thành phần “Gia nhập thị trường” “Cạnh tranh bình 

đẳng” và “Hỗ trợ doanh nghiệp”, phấn đấu năm 2021 chỉ số “Gia nhập thị 

trường” đạt trên 8,9 điểm, chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng” đạt trên 7,0 điểm và 

chỉ số “Hỗ trợ doanh nghiệp” đạt trên 6,2 điểm; tăng ít nhất 03 bậc trong bảng 

xếp loại chỉ số thành phần PCI năm 2021. 

 II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

 1. Chỉ số thành phần “Gia nhập thị trường” 

 (1) Tiếp tục thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc lĩnh vực Đăng ký kinh doanh, lĩnh vực đầu tư (cấp giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư, thẩm định dự án đầu tư) so với quy định. Không đặt ra các khoản thu, 

điều kiện ràng buộc ngoài quy định. 
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 (2) Tiếp tục hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp thực hiện đăng ký 

doanh nghiệp trực tuyến. Tăng cường phối hợp thực hiện dịch vụ bưu chính 

công, kết nối với Trung tâm phục vụ hành chính công nhận và trả kết quả tại 

nhà, trụ sở doanh nghiệp.  

 Đơn vị thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh; Văn phòng Sở. 

 (3) Tăng cường công tác tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp, nhà đầu tư 

trong việc thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thủ tục đầu tư; quán triệt, chỉ 

đạo công chức, viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ doanh 

nghiệp thân thiện, nhiệt tình.  

 Đơn vị thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh; Phòng Quản lý đầu tư 

ngoài ngân sách; Phòng Quản lý đầu tư công. 

 2. Chỉ số thành phần “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” 

 (1) Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác xúc tiến kêu 

gọi đầu tư các dự án trọng điểm, có thế mạnh của tỉnh.  

 Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách; Trung tâm xúc 

tiến đầu tư. 

 (2) Rà soát, thống kê doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực cung 

cấp dịch vụ cho doanh nghiệp; đề xuất các giải pháp, chính sách hỗ trợ thúc đẩy 

khối doanh nghiệp này phát triển.  

 Đơn vị thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh; Phòng Quản lý đầu tư 

ngoài ngân sách. 

 3. Chỉ số thành phần “tính năng động, tiên phong của Lãnh đạo tỉnh” 

 (1) Tham mưu cho Lãnh đạo sở chủ trì đề xuất tham mưu UBND tỉnh Kế 

hoạch tiếp xúc với doanh nghiệp để Lãnh đạo tỉnh nâng cao tần suất, hiệu quả 

đối thoại với doanh nghiệp.  

 Đơn vị thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh 

 4. Chỉ số thành phần “Cạnh tranh bình đẳng” 

(1) Tham mưu rà soát và sửa đổi, ban hành mới các quy định về cơ chế 

chính sách liên quan đến hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; công khai minh bạch 

các chính sách, pháp luật liên quan tới doanh nghiệp, nhằm tạo môi trường kinh 

doanh bình đẳng, thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhất là trong tiếp cận các thủ 

tục hành chính. Bình đẳng trong giải quyết các vấn đề, khó khăn vướng mắc của 

doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh thuộc mọi thành phần kinh tế, đặc biệt 

trong tiếp cận với các chính sách hỗ trợ của tỉnh. 

Đơn vị thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh 

 5. Chỉ số thành phần “Chí phí không chính thức” 
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(1) Nâng cao tình thần trách nhiệm trong công tác tham mưu, đề xuất 

thuộc lĩnh vực phụ trách hạn chế sự chồng chéo, đùn đẩy, tạo cơ hội hình thành 

các tiêu cực, nhũng nhiễu. 

(2) Tăng cường công tác phòng và chống tham nhũng; kiểm tra việc thực 

hiện các quy định của nhà nước, tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao đạo đức 

công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thật sự trong sạch, đủ 

năng lực đáp ứng yêu cầu công tác. 

Đơn vị thực hiện: Các phòng, Trung tâm xúc tiến đầu tư. 

6. Các chỉ số thành phần: Tiếp cận đất đai; Chi phí thời gian; Đào tạo 

lao động; Đào tạo lao động; Thiết chế pháp lý. 

(1) Các phòng, Trung tâm xúc tiến đầu tư căn cứ chức năng nhiệm vụ đôn 

đốc các sở, ban, ngành và địa phương liên quan giải quyết dứt điểm các vướng 

mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, tham mưu các giải pháp triển khai có hiệu quả 

chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo đảm bảo bám sát nhu cầu và phù hợp với thực tiễn của doanh nghiệp. 

Chủ trì, triển khai đánh giá hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để 

tham mưu, đề xuất giải pháp phù hợp, sát thực tế. 

(2) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh tham mưu triển khai 

hiệu quả nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục 

thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; Cập nhật và công bố, công 

khai các thủ tục hành chính liên quan đến điều kiện kinh doanh đã được đơn 

giản hóa; thực thi đúng, đầy đủ những điều kiện kinh doanh đã được đơn giản 

hóa. 

Đơn vị thực hiện: Các phòng, Trung tâm xúc tiến đầu tư. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng, Trung tâm xúc tiến đầu tư có trách nhiệm tổ chức 

quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những nhiệm vụ nêu trong 

Kế hoạch đến tất cả các chức, viên chức; tập trung tổ chức thực hiện đồng thời 

phối hợp chặt chẽ với các phòng, đơn vị liên quan hoàn thành các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ được giao. 

2. Phòng Đăng ký kinh doanh theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực 

hiện kế hoạch này, định kỳ gửi báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực 

hiện cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Hàng năm theo dõi, chủ 

trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh xây dựng Kế 

hoạch cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn báo cáo 

Lãnh đọa Sở trình UBND tỉnh phê duyệt, ban hành. 

- Lãnh đạo các phòng, Trung tâm xúc tiến đầu tư: tổ chức quán triệt đến từng 

cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này, chủ 
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động đề xuất giải pháp đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế nhằm 

cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại cơ quan. 

 - Đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo, quản lý, điều hành; yêu cầu các 

phòng, Trung tâm xúc tiến đầu tư được giao nhiệm vụ chủ trì phải chủ động, tích 

cực, sáng tạo trong nhiệm vụ được giao nhằm đạt kết quả cao nhất. 

 - Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc sở nêu cao tinh thần trách nhiệm 

trong tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các phát sinh 

trong quá trình thực hiện các chỉ số thành phần DDCI, PCI. 

Trên đây là Kế hoạch cải thện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh (PCI) năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. Yêu cầu các 

phòng, Trung tâm xúc tiến đầu tư nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo sở; 

- Các phòng CM thuộc sở; 

- TTXTĐT; 

- Lưu VT, ĐKKD. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Hữu Chiến 
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