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KẾ HOẠCH 

Thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh về 

nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2019; Ban Quản lý Khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản lý) xây dựng kế hoạch thực hiện của 

đơn vị như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Góp phần cải thiện tích cực 10 chỉ số thành phần PCI của tỉnh, phấn đấu 

tăng điểm số PCI của tỉnh năm 2019. Khắc phục ngay 02 chỉ số giảm điểm: “Chi 

phí thời gian”, “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” và cải thiện tổng thể các chỉ số 

thành phần trong năm 2019.  

- Chủ động phối hợp với các đơn vị chủ trì triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ, giải pháp cụ thể đối với mỗi chỉ số thành phần của chỉ số PCI. 

- Thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải thiện các chỉ số thành phần DDCI do 

Ban Quản lý đề ra. 

- Từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nêu cao tinh thần 

chủ động và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, 

hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU 

1. Chỉ số “ Chi phí thời gian” 

- Nội dung thực hiện: 

+ Trong Quý I/2019, đã rà soát và được UBND tỉnh phê duyệt cắt giảm thời 

hạn giải quyết 07/16 thủ tục, đạt 43,75% (phê duyệt tại Quyết định 771 /QĐ-UBND 

ngày 26/4/2019). Văn phòng, các phòng chuyên môn tiếp tục rà soát, đánh giá để 

đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết TTHC. 

+ Trên cơ sở kết quả 5/16 TTHC được thực hiện qua cổng dịch vụ công 

trực tuyến Mức độ 4, đạt 31,25%. Văn phòng, các phòng chuyên môn tiếp tục rà 

soát, đánh giá để đề xuất cụ thể. 

+ Công chức, viên chức duy trì thái độ đúng mực trong công tác tiếp nhận 

thủ tục hành chính. Đối với các hồ sơ quá hạn giải quyết, Lãnh đạo Ban trực tiếp 

có văn bản xin lỗi gửi tới doanh nghiệp và trong đó nêu rõ lý do quá hạn và cam 

kết thời gian trả kết quả lần sau.  

- Tổ chức thực hiện: Văn phòng chủ trì; Các PCM, các Trung tâm quản lý 

cửa khẩu phối hợp. 
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2. Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” 

- Nội dung thực hiện: 

+ Phối hợp với cơ quan được giao chủ trì và các cơ quan liên quan tổ chức 

chương trình đối thoại định kỳ với doanh nghiệp để lắng nghe ý kiến phản hồi 

của doanh nghiệp; xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của 

doanh nghiệp; thực hiện các chương trình tập huấn, phổ biến các các chính sách 

quy phạm pháp luật đên các  doanh nghiệp.  

+ Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác hỗ 

trợ giải phóng mặt bằng ở những dự án còn đang vướng mắc như Khu trung 

chuyển hàng hóa, Khu chế xuất 1; Tăng cường tạo điều kiện giúp đỡ các DN 

trong công tác lưu thông, XNK hàng hóa qua địa bàn được nhanh chóng, thuận 

lợi. 

+ Hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện đẩy đủ các thủ tục hồ sơ pháp lý để 

thụ hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu. Phối hợp 

với các sở, ngành liên quan tăng cường trợ giúp các doanh nghiệp trong công tác 

xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhất là thị trường 

mới, thị trường xuất khẩu,... 

+ Quan tâm, chú trọng công tác trả lời và công khai hóa kết quả xử lý các 

kiến nghị của doanh nghiệp trên nhiều kênh thông tin như: báo chí, trang thông 

tin điện tử của Ban Quản lý,... 

- Tổ chức thực hiện: Phòng Quản lý doanh nghiệp chủ trì; Văn phòng, các 

Phòng chuyên môn, các TTQLCK phối hợp. 

3. Chỉ số “Tiếp cận đất đai” 

- Nội dung thực hiện: 

+ Thường xuyên tổ chức rà soát quỹ đất công, tài sản công trên đất tại các 

khu vực cửa khẩu đã giao cho Ban Quản lý, báo cáo đề xuất UBND tỉnh phương 

án xử lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng; tạo nguồn lực đầu tư xây 

dựng hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu. 

+ Thẩm định các hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. 

+ Phối hợp cùng Nhà đầu tư, các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố 

tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho nhà đầu tư, nhất là 

02 dự án trọng điểm Khu trung chuyển hàng hóa và Khu chế xuất 1. 

- Tổ chức thực hiện: Phòng Quản lý hạ tầng chủ trì, các phòng chuyên 

môn và các Trung tâm Quản lý cửa khẩu phối hợp. 

4. Chỉ số “Tính minh bạch” 

- Nội dung thực hiện: 

+ Duy trì niêm yết tại trụ sở cơ quan, cập nhật trên Website của Ban Quản 

lý các danh mục, quy trình thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý; 

các thông tin về quy hoạch, ưu đãi đầu tư, văn bản quy phạm pháp luật; thực 
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hiện niêm yết công khai phí và lệ phí khi thực hiện các thủ tục hành chính theo 

quy định. Thực hiện thường xuyên  

+ Chú trọng tiếp nhận, thông tin hai chiều giữa cơ quan nhà nước và 

doanh nghiệp, người dân. Công khai hóa các kết quả, kết luận xử lý các trường 

hợp khiếu nại và ý kiến của doanh nghiệp trên các phương tiện truyền thông như 

báo chí, Website,... thực hiện thường xuyên. 

+ Trong quá trình xây dựng dự thảo các văn bản pháp luật có liên quan 

đến doanh nghiệp: tổ chức họp xin ý kiến của một số Doanh nghiệp liên quan; 

đồng thời xem xét đăng tải dự thảo công khai trên Website của Ban Quản lý. 

Thực hiện thường xuyên.  

- Tổ chức thực hiện: Văn phòng Ban Quản lý chủ trì; Các phòng chuyên 

môn và các Trung tâm quản lý cửa khẩu phối hợp. 

5. Chỉ số “ Gia nhập thị trường” 

- Nội dung thực hiện: 

+ Phối hợp với cơ quan chủ trì và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc 

hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp, 

kê khai, đăng ký nộp thuế; điều kiện kinh doanh... 

+ Phối hợp với cơ quan chủ trì hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện 

các thủ tục về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản.  

- Tổ chức thực hiện: Các phòng chuyên môn, các Trung tâm Quản lý cửa 

khẩu. 

6. Chỉ số “ Chi phí không chính thức” 

- Nội dung thực hiện: 

+ Toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan 

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”. Lãnh đạo Ban 

thường xuyên kiểm tra, giám sát và có hình thức xử lý nghiêm khắc đối các hành 

vi nhũng nhiễu, hách dịch, gây khó khăn cho doanh nghiệp để trục lợi. Thực 

hiện thường xuyên. 

+ Công khai thông tin đường dây nóng tại trụ sở Ban Quản lý, Website 

Ban Quản lý để tiếp nhận các ý kiến, phản hồi của Doanh nghiệp. Minh bạch và 

công khai hóa các chủ trương, chính sách, thủ tục hành chính để đảm bảo cho 

doanh nghiệp thực hiện đúng yêu cầu như đã niêm yết.  Thực hiện thường 

xuyên. 

+ Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành 

phố thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ và của UBND tỉnh đối với hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh 

nghiệp. Có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản 

xuất kinh doanh hiệu quả. Các nội dung thanh, kiểm tra không được chồng chéo, 

trùng lặp gây khó dễ cho doanh nghiệp. Thực hiện thường xuyên. 
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- Tổ chức thực hiện: Văn phòng Ban Quản lý, các phòng chuyên môn, các 

Trung tâm quản lý cửa khẩu. 

7. Chỉ số “ Tính năng động của chính quyền tỉnh” 

- Nội dung thực hiện: 

 Phối hợp với cơ quan được giao chủ trì, các cơ quan liên quan tổ chức 

đối thoại với doanh nghiệp bằng nhiều hình thức để lắng nghe ý kiến phản hồi 

của doanh nghiệp, qua đó xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị 

của doanh nghiệp trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, sản xuất kinh doanh... 

Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp chỉ đạo nhằm tạo môi trường 

thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động. Thực hiện thường xuyên. 

- Tổ chức thực hiện: Các phòng chuyên môn, Trung tâm quản lý cửa 

khẩu. 

8. Chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng” 

- Nội dung thực hiện: 

+ Tạo môi trường đầu tư công bằng, bình đẳng giữa các doanh nghiệp, 

không phân biệt đối với các loại hình doanh nghiệp, quy mô dự án đầu tư. Tất cả 

các các doanh nghiệp luôn được đối xử bình đẳng  trong việc tiếp cận và thụ 

hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, đất đai, tín dụng và đều được kịp 

thời giải quyết thỏa đáng các vấn đề, khó khăn, vướng mắc. 

+ Ban Quản lý tiếp tục chủ trương kêu gọi, thu hút đầu tư từ các tổng 

công ty, tập đoàn lớn, doanh nghiệp lớn (bao gồm cả nước ngoài) đầu tư vào 

Khu kinh tế cửa khẩu. Đồng thời, quan tâm thu hút và hỗ trợ khối doanh nghiệp 

vừa và nhỏ, không có sự phân biệt các thành phần kinh tế.        

- Tổ chức thực hiện: Các phòng chuyên môn, Trung tâm quản lý cửa 

khẩu. 

9. Chỉ số “Đào tạo lao động” 

- Nội dung thực hiện: 

Phối hợp với cơ quan chủ trì và các cơ quan liên quan nâng cao hiệu quả 

đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, quản lý lao động... trong Khu kinh tế cửa khẩu. 

- Tổ chức thực hiện: Phòng Quản lý doanh nghiệp chủ trì, các phòng 

chuyên môn và các Trung tâm quản lý cửa khẩu phối hợp. 

10. Chỉ số "Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự” 

- Nội dung thực hiện: 

+ Tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, có cơ chế giám sát 

và kiểm tra định kỳ để bảo đảm mọi phản ánh, kiến nghị đều được ghi nhận và 

trả lời cho doanh nghiệp. Thực hiện thường xuyên. 

+ Phối hợp với Công an các huyện, thành phố, Đồn công an tại các cửa 

khẩu hướng dẫn doanh nghiệp làm tốt công tác tự bảo vệ tài sản, chấp hành pháp 

luật. Đảm bảo môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn Khu kinh tế 
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cửa khẩu an toàn, ổn định. Thực hiện thường xuyên. 

- Tổ chức thực hiện: Các Trung tâm quản lý cửa khẩu chủ trì; Văn phòng, 

các phòng chuyên môn phối hợp 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Văn phòng, các phòng chuyên môn, các Trung tâm quản lý cửa khẩu tổ 

chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Gắn 

việc thực hiện cải thiện các chỉ số thành phần DDCI của đơn vị với các chỉ số 

thành phần PCI, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI năm 2019 của 

Tỉnh. 

2. Giao phòng Kế hoạch tổng hợp chủ trì đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực 

hiện kế hoạch; định kỳ báo cáo theo quy định. Trong quá trình triển khai thực 

hiện nếu có phát sinh mới hoặc có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo lãnh 

đạo Ban Quản lý xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở KH&ĐT (P/h); 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, phòng CM;  

- Các Trung tâm QLCK; 

- Lưu: VT, KH. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Phan Hồng Tiến 
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