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KẾ HOẠCH
Triển khai xây dựng và xác định Chỉ số năng lực cạnh tranh
cấp Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Ninh Thuận năm 2021

Thực hiện Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022;
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng và xác định
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Ninh Thuận năm
2021, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Xây dựng Bộ Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương
tỉnh Ninh Thuận năm 2021 (Chỉ số DDCI 2021) nhằm xác định kết quả triển khai
thực hiện các nhiệm vụ liên quan tại Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày
17/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện
Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 11/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng
cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021- 2025.
- Đo lường mức độ hài lòng của doanh nghiệp, hộ kinh doanh đối với việc
triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan Chương trình hành động nâng cao chỉ
số năng lực cạnh tranh tỉnh Ninh Thuận năm 2021 của các Sở, ban, ngành, huyện,
thành phố; đồng thời gắn với trách nhiệm triển khai Chỉ số Năng lực cạnh tranh của
tỉnh Ninh Thuận (PCI) trong năm 2021.
- Thông qua việc khảo sát, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh nắm bắt tình hình sản
xuất, kinh doanh, triển vọng, xu hướng phát triển của các doanh nghiệp, hộ kinh
doanh trên địa bàn tỉnh; đồng thời giúp các cơ quan, đơn vị nắm bắt được những
nhận xét, đánh giá cũng như tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp, hộ kinh doanh
để có những biện pháp cải tiến nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng của
Nhân dân; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện
các nhiệm vụ liên quan Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh
tranh.
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2. Yêu cầu:
- Việc khảo sát phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, dân chủ, phù hợp
với tình hình thực tế;
- Đảm bảo tính khoa học, khả thi, bám sát yêu cầu cải thiện môi trường đầu
tư kinh doanh của tỉnh;
- Đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, chặt chẽ; phù hợp với yêu cầu phòng chống
dịch bệnh Covid-19 tại thời điểm khảo sát;
- Kết quả khảo sát phải phản ánh được những nhận xét, đánh giá cũng như
nguyện vọng của doanh nghiệp, hộ kinh doanh; đồng thời phải chỉ ra được những
tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục trong thời gian đến;
- Kết quả Chỉ số DDCI 2021 phải gắn kết, đối chiếu, so sánh với kết quả Chỉ
số DDCI 2019, 2020 của các Sở, ngành, địa phương.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
Việc triển khai xây dựng và xác định Bộ Chỉ số DDCI trên địa bàn tỉnh năm
2021 gồm 02 nhiệm vụ chính, cụ thể như sau:
- Khảo sát thu thập số liệu phục vụ xác định Bộ Chỉ số DDCI trên địa bàn
tỉnh Ninh Thuận năm 2021.
- Xây dựng và phân tích Bộ Chỉ số DDCI trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm
2021.
(Thời gian cụ thể theo phụ lục đính kèm Kế hoạch này).
III. HÌNH THỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN: Đấu thầu cạnh tranh theo
quy định pháp luật về đấu thầu để lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Giao Sở Tài chính cân đối kinh phí, tham
mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo quy định.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Giao Sở Nội vụ có trách nhiệm:
- Chủ trì, triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc triển khai xây
dựng và xác định Bộ Chỉ số DDCI trên địa bàn tỉnh năm 2021;
- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc lựa chọn đơn vị tư
vấn xây dựng và xác định Bộ Chỉ số DDCI trên địa bàn tỉnh năm 2021;
- Phối hợp với đơn vị tư vấn trong việc xây dựng và xác định Bộ Chỉ số
DDCI trên địa bàn tỉnh năm 2021;
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số DDCI
trên địa bàn tỉnh năm 2021 gắn với Hội nghị phân tích Chỉ số PCI 2021 của tỉnh;
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- Thực hiện thủ tục thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định.
2. Giao Sở Tài chính có trách nhiệm: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân
bổ kinh phí triển khai thực hiện; thẩm tra việc thanh toán, quyết toán kinh phí theo
đúng quy định.
3. Các Sở, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở
Nội vụ và đơn vị tư vấn trong việc xây dựng và xác định Bộ Chỉ số DDCI trên địa
bàn tỉnh năm 2021.
4. Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đẩy mạnh việc thông
tin, tuyên truyền về kết quả Chỉ số DDCI 2020, Kế hoạch xây dựng và xác định Bộ
Chỉ số DDCI trên địa bàn tỉnh năm 2021; đồng thời vận động tổ chức, doanh
nghiệp tích cực tham gia khảo sát để nâng cao tinh thần trách nhiệm và tinh thần
dân chủ trong việc xác định bộ Chỉ số DDCI.
Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai xây dựng và xác
định Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Ninh Thuận
năm 2021./.
Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- Các ĐVSN trực thuộc UBND tỉnh;
- Báo Ninh Thuận, Đài PTTH;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐ, KTTH;
- Lưu: VT, VXNV. ĐNĐ

CHỦ TỊCH

Trần Quốc Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC
Lộ trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc xây dựng và xác định
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Ninh Thuận năm 2021
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 11 /KH-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch khảo
sát.

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành,
huyện, thành phố

Hoàn thành trong tháng
12/2021

2

Lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng và khảo sát thu thập số liệu phục vụ xác
định Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành, huyện, thành phố trên
địa bàn tỉnh năm 2021.

Sở Nội vụ

Sở Tài chính

Hoàn thành trong tháng
02/2022

3

Lập danh sách đối tượng điều tra khảo sát.

4

Hoàn thành xác minh cơ sở dữ liệu cho chọn mẫu.

5

Hoàn thành xây dựng Bộ Chỉ số DDCI tỉnh Ninh Thuận năm 2021.

6

Hoàn thành việc in bản hỏi phục vụ khảo thu thập số liệu.

7

Tổ chức khảo sát chính thức.

8

Nhập liệu, phân tích và dự thảo báo cáo.

9

Công bố kết quả khảo sát Bộ Chỉ số DDCI tỉnh Ninh Thuận năm 2021.

10

Thực hiện thủ tục thanh quyết toán.

Các Sở, ban, ngành,
huyện, thành phố
Sở Nội vụ
Hoàn thành
trong tháng 4/2022

Đơn vị tư vấn
Các Sở, ban, ngành,
huyện, thành phố

Sở Nội vụ

Sở Tài chính,
Đơn vị tư vấn

Trong tháng 5/2022

