
UBND TỈNH CAO BẰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:             /KH-SNN 

 

Cao Bằng, ngày  08 tháng 9 năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH 

Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 

 trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1688/KH-UBND, ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh 

Cao Bằng nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Cao Bằng 

năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Kế 

hoạch số 1688/KH-UBND, ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng về Nâng 

cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Cao Bằng năm 2022.  

2. Mục tiêu cụ thể 

- Nâng cao hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đến các phòng, đơn vị. 

- Tiếp tục duy trì, nâng cao vị trí xếp hạng của ngành. 

- Đẩy mạnh cải thiện các chỉ số thành phần có mức điểm tăng nhưng vẫn 

còn thuộc nhóm xếp hạng trung bình.  

- Tập trung cải thiện các chỉ số thành phần có điểm số xếp thứ hạng thấp 

như: Chi phí thời gian, Chi phí không chính thức, Tính năng động... 

II. YÊU CẦU 

- Người đứng đầu Sở, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, quán triệt về tư 

tưởng, nhận thức để tạo sự chuyển biến mạnh trong toàn thể công chức, viên 

chức, người lao động về thái độ, trách nhiệm, nghiêm túc tổ chức triển khai thực 

hiện, đảm bảo hiệu quả. Kịp thời kiểm tra, đôn đốc, xử lý các vấn đề phát sinh 

trong quá trình thực hiện các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022. 

- Các phòng, ban, đơn vị tăng cường chỉ đạo, thống nhất, đồng bộ trong 

thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nâng cao Chỉ số PCI, 

PAPI, PARINDEX, SIPAS của tỉnh gắn với nâng cao chất lượng quản lý, điều 

hành, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người dân, 

doanh nghiệp. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt các 

nội dung sau (Có Biểu phân công nhiệm vụ kèm theo Kế hoạch này): 
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1. Chỉ số “Chi  phí gia nhập thị trường” 

- Chủ động phối hợp với các các cấp, các sở, ngành thực hiện tốt cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông, thống nhất một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ. Rà soát, chuẩn hóa các thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. 

- Nâng cao trách nhiệm, chủ động giải quyết các thủ tục hành chính thuộc 

lĩnh vực của đơn vị, đặc biệt là thủ tục cấp giấy kinh doanh có điều kiện nhằm 

tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sau đăng ký thành lập để rút ngắn thời gian chính 

thức đi vào hoạt động cho doanh nghiệp, hợp tác xã như: Chứng chỉ hành nghề, 

Chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y... 

2. Chỉ số “Tiếp cận đất đai” 

- Chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành, 

các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt 

bằng. 

- Thực hiện công bố, công khai các quy hoạch thuộc lĩnh vực ngành đã được 

phê duyệt. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch cho phù hợp với yêu cầu 

phát triển. Chủ động và sẵn sàng cung cấp thông tin về quy hoạch, các chương 

trình, dự án, đề án phát triển nông, lâm nghiệp. 

3. Chỉ số “Tính minh bạch” 

- Nâng cao chất lượng, thường xuyên cập nhật, tăng cường tin bài, cập nhật 

thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở để đảm bảo cho doanh nghiệp dễ 

dàng truy cập, tìm kiếm được thông tin; các văn bản quy phạm pháp luật mới 

được cập nhập kịp thời; có hỗ trợ dịch vụ hỏi - đáp trực tuyến trên Trang thông 

tin điện tử của Sở đối với những nội dung liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác 

xã. Đồng thời, công khai thông tin về cán bộ chịu trách nhiệm giải thích, hướng 

dẫn, tiếp nhận và phản hồi những thắc mắc, kiến nghị của doanh nghiệp trên 

cổng thông tin điện tử của Sở. 

- Tăng cường phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra các chủ đầu tư về thực 

hiện quy định của nhà nước về đấu thầu; xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có). 

4. Chỉ số “Chi phí thời gian” 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực thuộc 

thẩm quyền giải quyết của sở, cập nhật, công bố công khai đầy đủ, kịp thời đối 

với các TTHC thuộc lĩnh vực quản lý. Rà soát các quy định, cắt giảm thời gian 

giải quyết các TTHC, xây dựng quy trình nội bộ đảm bảo nhanh chóng, thuận 

tiện. Hỗ trợ tổ chức, cá nhân nhanh chóng hoàn thành thủ tục, hồ sơ còn vướng 

mắc so với quy định của pháp luật. 

- Tăng cường và duy trì ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý thông 

tin, điều hành thông qua các phần mềm công nghệ thông tin. 

- Công chức thực hiện một cửa của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tiếp tục hướng dẫn cá nhân tổ chức nộp hồ sơ online, chỉ dẫn từng bước cụ 
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thể cho các cá nhân tạo tài khoản và làm các bước scan tài liệu, photo để nộp 

đầy đủ theo yêu cầu. Đảm bảo các hồ sơ gửi và nhận trực tuyến nhanh và thuận 

lợi. 

- Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với các chi cục thực hiện các nội dung 

thanh tra, kiểm tra đảm bảo không làm ảnh hướng đến sản xuất, kinh doanh của 

các doanh nghiệp. 

5. Chỉ số “Chi phí không chính thức” 

- Tăng cường tuyên truyền phổ biến các quy định của Nhà nước về  phòng 

và chống tham nhũng; kỷ luật, kỷ cương đội ngũ cán bộ, công chức. Nâng cao 

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

năng lực đáp ứng yêu cầu công tác. 

- Rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra đảm bảo không chồng chéo. Thực 

hiện các nội dung thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định không gây phiền hà 

cho doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi 

nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục 

hành chính. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm công chức, viên chức có thái độ 

hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà, từ chối các yêu cầu đúng quy 

định và pháp luật của các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên quan. 

- Niêm yết công khai, minh bạch các mức thu các loại phí tại bộ nhận tiếp 

nhận giao trả hồ sơ tại Sở và các đơn vị để các tổ chức, cá nhân biết thực hiện. 

6. Chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng” 

- Chủ động tham mưu rà soát và sửa đổi, ban hành mới các quy định về cơ 

chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực của 

ngành. 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. Bình đẳng trong giải quyết các vấn đề, khó khăn, vướng mắc của doanh 

nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh thuộc lĩnh vực ngành, đặc biệt trong tiếp cận với 

các chính sách hỗ trợ của tỉnh. 

- Công bố công khai thủ tục hành chính, quy hoạch, kế hoạch phát triển 

ngành trên trang website của Sở; cung cấp thông tin và thực hiện các dịch vụ 

công, tạo sự thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và 

doanh nghiệp. 

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng “mối quan hệ” để 

có những ưu đãi đặc biệt, chính sách riêng (như: Hợp đồng kinh tế, Đấu thầu, 

Chỉ định thầu, Sản xuất kinh doanh...). 

7. Chỉ số “Tính năng động” 

- Chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp chỉ đạo nhằm tạo môi trường 

thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động; tham mưu tháo gỡ khó khăn cho doanh 

nghiệp, hợp tác xã thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn 

cho sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông lâm nghiệp. Thực hiện khảo sát về 
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sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân đối với việc điều hành kinh tế trong  

lĩnh vực ngành.  

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong 

thực hiện chủ trương, chính sách tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành 

trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là quy chế làm việc của UBND 

tỉnh. 

8. Chỉ số “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp” 

- Thường xuyên phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các chính sách, quy định 

của pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Kịp thời đối thoại giải 

quyết những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã. Tham mưu giải 

quyết kiến nghị của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của sở với tinh thần tiếp 

thu, cầu thị, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, hợp tác xã. Công khai việc trả 

lời, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của Sở. 

- Xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp theo 

cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; kết nối giữa các doanh nghiệp, giữa người dân 

với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, định hướng gắn kết sản phẩm hàng 

hóa nông sản đến thị trường tiêu thụ; tổ chức hỗ trợ cho các doanh nghiệp, HTX 

tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại.  

9. Chỉ số “Đào tạo lao động” 

- Tiếp tục chủ động phối hợp với các sở, ngành, các huyện, TP thực hiện 

Chương trình nâng cao chất lượng đào tạo nghề; xây dựng nội dung, chương 

trình đào tạo nghề phù hợp nhằm nâng cao kỹ năng, tay nghề cho lao động nông 

thôn đáp ứng theo nhu cầu thực tế sản xuất của doanh nghiệp, hợp tác xã gắn với 

chiến lược, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chính sách hỗ trợ 

đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. 

10. Chỉ số “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự” 

- Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm 

pháp luật, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Kịp thời phúc đáp ý 

kiến của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm 

pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban 

hành. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết kịp thời những 

thắc mắc, khiếu kiện của công dân và doanh nghiệp.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ vào nhiệm vụ trong Kế hoạch, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị 

tổ chức quán triệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm đến từng cán bộ, công chức, 

viên chức trong đơn vị để phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao 
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góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của 

tỉnh.  

2. Các phòng, ban, đơn vị xác định rõ nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực 

hiện và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao về Sở để theo 

dõi, tổng hợp và đánh giá kết quả. Trước ngày 02 tháng 12 năm 2022, gửi báo 

cáo về Phòng Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp.  

3. Giao Phòng Kế hoạch - Tài chính là đơn vị đầu mối, phối hợp với Văn 

phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra (định kỳ, đột xuất) các đơn 

vị triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện và 

kịp thời đề xuất Lãnh đạo Sở giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá 

trình thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- VP UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hà 
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