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KẾ HOẠCH 

Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI)  

của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng- Lạng Sơn năm 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh, Ban 

Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản lý) xây dựng kế 

hoạch nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) của đơn vị trong năm 

2019 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Trên cơ sở kết quả c ng  ố chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở,  an, 

ngành và UBND c p huyện (DDCI) tỉnh Lạng Sơn năm 2018; đề ra các giải pháp 

cải thiện tích cực 08 chỉ số thành phần DDCI. Ph n đ u điểm số DDCI năm 2019 

đạt từ 60,31 điểm trở lên; nâng vị trí xếp hạng nằm trong top 10 các sở, ban, 

ngành; khắc phục ngay 06 chỉ số giảm điểm (Tính minh bạch và tiếp cận thông tin, 

chi phí thời gian, chi phí không chính thức, hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý, 

tính năng động và hiệu lực của hệ thống); duy trì và nâng cao 02 chỉ số cao điểm 

(Cạnh tranh  ình đẳng và Người đứng đầu). 

2. Thực hiện nghiêm túc chủ đề: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”; nâng 

cao năng lực quản lý nhà nước của Ban Quản lý, tạo m i trường đầu tư kinh doanh 

thuận lợi cho cho doanh nghiệp trong Khu KTCK.  

3. Gắn kết, cải thiện chỉ số DDCI với việc triển khai các nhiệm vụ, chương 

trình, kế hoạch của cơ quan; Tăng cường sự phối hợp giữa văn phòng, các phòng 

chuyên m n, các Trung tâm Quản lý cửa khẩu để thực hiện. 

4. Chủ động học hỏi, nghiên cứu kinh nghiệm của các sở,  an, ngành khác 

để áp dụng phù hợp vào thực tiễn tại Ban Quản lý. Đơn vị được giao chủ trì có 

trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ, giải pháp cụ thể. 

II. CÁC NỘI DUNG 

1. Khắc phục 06 chỉ số thấp điểm trong năm 2018 (Nội dung chi tiết tại 

Biểu phụ lục I): 

1.1. Đối với chỉ số “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin” 

Năm 2018, đạt 5,73 điểm (Mức trung vị của cả tỉnh là 7,11 điểm). Mục tiêu 

ph n đ u và các giải pháp để nâng cao 08/12 chỉ số khảo sát thành phần th p 

điểm.  



 

2 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên m n và các Trung tâm QLCK. 

1.2. Đối với chỉ số “Chi phí thời gian” 

Năm 2018, đạt 5,48 điểm (Mức trung vị của cả tỉnh là 6,62 điểm). Mục tiêu 

ph n đ u và các giải pháp nâng cao 03/04 chỉ số khảo sát thành phần th p điểm. 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng; các phòng chuyên môn. 

- Đơn vị phối hợp: Các Trung tâm Quản lý cửa khẩu.  

1.3. Đối với chỉ số “Chi phí không chính thức” 

Năm 2018, đạt 4,31 điểm (Mức trung vị của cả tỉnh là 5,94 điểm). Mục tiêu 

ph n đ u và các giải pháp nâng cao 05/08 chỉ số khảo sát thành phần th p điểm.

  

- Đơn vị chủ trì: Các phòng chuyên m n theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, các Trung tâm Quản lý cửa khẩu.  

1.4. Đối với chỉ số “Hỗ trợ doanh nghiệp” 

Năm 2018, đạt 3,06 điểm (Mức trung vị của cả tỉnh là 3,94 điểm). Mục tiêu 

ph n đ u và các giải pháp nâng cao 07/10 chỉ số khảo sát thành phần th p điểm.  

- Đơn vị chủ trì: Các phòng chuyên m n theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, các Trung tâm Quản lý cửa khẩu.  

1.5. Đối với chỉ số “Thiết chế pháp lý” 

 Năm 2018, đạt 6,10 điểm (Mức trung vị của cả tỉnh là 6,85 điểm). Mục tiêu 

ph n đ u và các giải pháp nâng cao 05/07 chỉ số khảo sát thành phần th p điểm.  

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kế hoạch tổng hợp, phòng Quản lý hạ tầng.  

- Đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý doanh nghiệp, Văn phòng, các Trung tâm 

Quản lý cửa khẩu. 

1.6. Đối với chỉ số “Tính năng động và hiệu lực của hệ thống” 

Năm 2018, đạt 4,55 điểm (Mức trung vị của cả tỉnh là 6,71 điểm). Mục tiêu 

ph n đ u và các giải pháp nâng cao 02/03 chỉ số khảo sát thành phần th p điểm. 

- Đơn vị chủ trì: Các phòng chuyên môn, các Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng. 

2. Tiếp tục duy trì, nâng cao 02 chỉ số cao điểm trong năm 2018 (Nội 

dung chi tiết tại Biểu phụ lục II): 

2.1. Đối với chỉ số “Người đứng đầu” 

Năm 2018, đạt 8,03 điểm (Mức trung vị của cả tỉnh là 6,22 điểm).  
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Lãnh đạo Ban Quản lý tiếp tục và tăng cường c ng tác lãnh đạo, chỉ đạo 

việc xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo thực 

hiện c ng khai, minh  ạch các nội đung theo quy định; tăng cường gặp gỡ, tiếp 

xúc, đối thoại với doanh nghiệp; kiểm tra, đ n đốc, hướng dẫn công chức, viên 

chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ được giao. Xây dựng m i trường làm 

việc hiệu quả, năng động, tạo lập m i trường đầu tư kinh doanh minh  ạch, h p 

dẫn đối với các nhà đầu tư.  

2.2 Đối với chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng” 

Năm 2018, đạt 5,93 điểm (Mức trung vị của cả tỉnh là 5,87 điểm). Mục tiêu 

duy trì và các giải pháp nâng cao 03/03 chỉ số khảo sát thành phần. 

- Đơn vị chủ trì: Các phòng chuyên m n. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, các Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. C p ủy, lãnh đạo Ban Quản lý tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đ n 

đốc, hướng dẫn thực hiện hiệu quả, ch t lượng các mục tiêu đã đề ra.  

2. Văn phòng, các phòng chuyên m n, các Trung tâm Quản lý cửa khẩu 

nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, đảm bảo tiến độ, 

ch t lượng.  

3. Giao phòng Kế hoạch tổng hợp chủ trì đ n đốc, kiểm tra tiến độ thực 

hiện; Định kỳ tổng hợp,  áo cáo theo quy định; nếu có nội dung phát sinh mới 

hoặc có khó khăn, vướng mắc kịp thời  áo cáo lãnh đạo Ban Quản lý xem xét, 

quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Sở KH và ĐT (p/h): 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, phòng CM; TTQLCK; 

- BQLDA; 

- Lưu: VT, KH. 

TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Hồng Tiến 
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