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Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh
Covid-19 có diễn biến hết sức
phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến
tình hình sản xuất, kinh doanh của
các doanh nghiệp, ngày
04/03/2020 Thủ tướng Chính phủ
ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về
các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách
tháo gỡ khó khăn cho sản xuất
kinh doanh, đảm bảo an sinh xã
hội ứng phó với dịch Covid-19.

Tin nổi bật

Chương trình 
cải thiện MTKD 

Triển khai các Nghị quyết số 01 và số 02 của Chính phủ, các
địa phương đã tích cực xây dựng các kế hoạch nhằm cải
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Hoạt động khác
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Tóm lược nội dung Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 03 năm 2020
của Thủ tướng chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ
khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với
dịch Covid-19

Tháo gỡ khó khăn, tạo
thuận lợi về tiếp cận vốn, tín
dụng, tài chính, thuế, thương
mại và thanh toán điện tử.

1.

Rà soát, cắt giảm thủ tục 
hành chính, chi phí cho 
doanh nghiệp

2.

Khẩn trương phục hồi và 
phát triển ngành du lịch, 
hàng không.

4.

Đẩy mạnh thông tin truyền 
thông.

7.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, 
giải ngân vốn đầu tư công và 
cải thiện môi trường kinh 
doanh.

5.

Trong bối cảnh tình hình dịch
bệnh Covid-19 có diễn biến hết
sức phức tạp, ảnh hưởng rất lớn
đến tình hình sản xuất, kinh
doanh của các doanh nghiệp,
ngày 04/03/2020 Thủ tướng
Chính phủ ban hành Chỉ thị số
11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải
pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn
cho sản xuất kinh doanh, đảm
bảo an sinh xã hội ứng phó với
dịch Covid-19.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả
hệ thống chính trị và sự nỗ lực,
quyết tâm cao của toàn Đảng,
toàn dân, toàn quân ta, công tác
phòng, chống và kiểm soát dịch
viên đường hô hấp cấp do chủng
mới vi-rút Corona gây ra (Covid-
19) đã đạt được những kết quả
quan trọng bước đầu. Ban Bí thư
Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ đã kịp thời chỉ
đạo các cấp, các ngành tập trung
thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu
quả nhiều nhiệm vụ, giải pháp
phòng, chống dịch với tinh thần

“chống dịch như chống giặc”,
điều trị phục hồi cho tất cả người
nhiễm bệnh dịch, không để lây
lan, được nhân dân cả nước và
cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Tuy nhiên, dịch Covid-19 tiếp tục
diễn biến hết sức phức tạp, khó
lường đã ảnh hưởng lớn đến nền
kinh tế toàn cầu và nhiều nước,
đối tác lớn của Việt Nam. Ở trong
nước, dịch Covid-19 đã và đang
tác động đến nhiều mặt của đời
sống kinh tế, xã hội.

Các hoạt động xuất, nhập khẩu,
lưu thông, vận chuyển hàng hóa,
hành khách, nhiều lĩnh vực như y
tế, giáo dục, ăn uống, lưu trú, giải
trí, nhất là du lịch bị ảnh hưởng
rõ rệt. Một số ngành lĩnh vực sản
xuất bước đầu bị ảnh hưởng, có
nhiều nơi thiếu hụt lao động tạm
thời, gián đoạn chuỗi cung ứng
nguyên, vật liệu đầu vào, gây
đình trệ hoạt động sản xuất, kinh
doanh.

Tạo thuận lợi cho sản xuất 
kinh doanh, thúc đẩy xuất, 
nhập khẩu.

3.

Tập trung xử lý vướng mắc 
về lao động.

6.



Nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh
nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trên địa bàn
có dịch phải thu hẹp sản xuất kinh doanh
hoặc tạm ngừng hoạt động.

Trong bối cảnh đó, trước tình hình nhiều người
Việt Nam trở về và khách quốc tế đến từ vùng
dịch và từ nhiều nước chưa có thông tin rõ
ràng về dịch bệnh, chúng ta không được chủ
quan, phải tiếp tục tập trung cao độ, thực hiện
quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch,
làm tốt công tác cách ly, không để dịch lây
lan, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của
nhân dân; đồng thời có ngay những giải pháp
cụ thể, hữu hiệu để tháo gỡ khó khăn cho sản
xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, nỗ
lực cao nhất thực hiện các mục tiêu phát triển
kinh tế – xã hội đã đề ra.

Để tập trung phòng chống, giảm thiểu tác
động của dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn
cho sản xuất kinh doanh, thực hiện các nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh
xã hội, an ninh, an toàn đời sống và sức khỏe
của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu
các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ
tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các
tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực
hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn,
tín dụng, tài chính, thuế, thương mại và thanh toán
điện tử.
2. Rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí
cho doanh nghiệp.
3. Tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy
xuất, nhập khẩu.
4. Khẩn trương phục hồi và phát triển ngành du
lịch, hàng không.
5. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu
tư công và cải thiện môi trường kinh doanh.
6. Tập trung xử lý vướng mắc về lao động.
7. Đẩy mạnh thông tin truyền thông.

Tại Chỉ thị này, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu
các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập
trung quán triệt, khẩn trương có chương trình, kế
hoạch hành động cụ thể và chỉ đạo các cơ quan,
đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện
ngay các nhiệm vụ nêu tại Chỉ thị này; làm tốt
công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cộng
đồng doanh nghiệp và nhân dân về các cơ chế,
chính sách, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho
sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng
phó với dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị này;
tuyệt đối tránh xin cho, gây khó khăn, phiền hà
cho người dân, doanh nghiệp…

Chi tiết các nội dung Chỉ thị số 11/CT-TTg
theo file đính kèm tại địa chỉ:
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/c
hinhphu/hethongvanban?class_id=2&mode=d
etail&document_id=199356.
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Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương
Văn Thái cho biết, Bắc Giang đang tập
trung khắc phục những tồn tại, hạn chế,
nỗ lực cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong những
năm tới.

Theo đó, các sở, ngành, địa phương ở tỉnh
xây dựng kế hoạch cụ thể nâng hạng PCI
năm 2020, đề ra các giải pháp có tính đột
phá, khắc phục những tồn tại, hạn chế
của các năm trước. Ngay sau khi Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
công bố kết quả chỉ số PCI năm 2019,
UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Sở Kế
hoạch và Đầu tư phân tích, đánh giá các
nguyên nhân tăng/giảm điểm, quy trách
nhiệm, giao nhiệm vụ khắc phục, cải thiện
từng chỉ số thành phần trong năm 2020
cho các ngành, địa phương.
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Bắc Giang nâng cao năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh Các địa phương

vào cuộc đua
cải thiện
năng lực

cạnh tranh

xử lý nghiêm các nhà đầu tư cố tình vi
phạm các quy định của pháp luật trong
quá trình thực hiện các dự án đầu tư...

Theo báo cáo công bố ngày 28/3/2019
của Phòng Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam, chỉ số PCI năm 2018 của tỉnh
Bắc Giang đạt 63,01 điểm, xếp hạng
36/63 tỉnh, thành phố (giảm 6 bậc so với
năm 2017); xếp thứ 27/32 tỉnh , thành phố
thuộc nhóm có chất lượng điều hành kinh
tế khá của cả nước.

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung đầu tư xây
dựng cải thiện về kết cấu hạ tầng giao
thông phục vụ thu hút đầu tư, đẩy nhanh
việc hoàn thiện hạ tầng các khu công
nghiệp, cùng với đó là tích cực kêu gọi, lựa
chọn các nhà đầu tư đầu tư, kinh doanh
hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn,
quan tâm nâng cao hiệu quả quản lý nhà
nước đối với các dự án đầu tư;

Tỉnh tập trung hoàn thành và công bố
trong quý I/2020 báo cáo đánh giá năng
lực cạnh tranh của các sở, ngành, địa
phương (DDCI) năm 2019; lấy kết quả
đánh giá DDCI làm một trong các tiêu chí
xếp loại người đứng đầu các cơ quan, đơn
vị.

Để nâng hạng PCI, năm 2020 và những
năm tiếp theo tỉnh Bắc Giang tập trung
triển khai có hiệu quả Đề án nâng cao
hiệu quả thu hút đầu tư của tỉnh; chỉ đạo
thực hiện các giải pháp cắt giảm chi phí
của doanh nghiệp theo Nghị quyết số
139 ngày 09/11/2018 của Chính phủ;
tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách thủ
tục hành chính.

tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh
nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
trong đầu tư, kinh doanh, đẩy nhanh tiến
độ các dự án đã được chấp thuận đầu tư;
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UBND tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức buổi đối
thoại, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện cho các
doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã…
gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo UBND tỉnh
Vĩnh Long và các cơ quan quản lý nhà nước
để đưa ra giải pháp tháo gỡ những khó
khăn, vướng mắc kịp thời cho doanh nghiệp.

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo tỉnh và các sở,
ngành liên quan đã lắng nghe những khó
khăn và kiến nghị của các doanh nghiệp, cơ
sở sản xuất, liên quan đến các vấn đề về tiếp
cận nguồn hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi
nghiệp, xử lý rác thải công nghiệp, khó khăn
trong mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh,
các vấn đề về thuế, điều kiện được ưu đãi
đầu tư…

Trước các kiến nghị, phản ánh của doanh
nghiệp, lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long đã
yêu cầu các sở, ngành, địa phương có liên
quan ghi nhận kiến nghị, đề xuất của doanh
nghiệp và thực hiện giải quyết đúng thời
gian quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh
Long khẳng định, lãnh đạo tỉnh luôn cầu thị,
lắng nghe và giải quyết các ý kiến của người
dân, doanh nghiệp. Thời gian qua, tỉnh duy
trì việc đối thoại định kỳ hàng quý và tiếp xúc
trực tiếp khi doanh nghiệp có vấn đề khó
khăn, bức xúc cần giải quyết kịp thời.

Trong công tác hỗ trợ cho doanh nghiệp,
ngoài việc tập trung triển khai thực hiện tốt
các cơ chế, chính sách, chỉ đạo đã có của
Trung ương, tỉnh Vĩnh Long cũng có những
chính sách ưu đãi đặc thù, nhất là các ngành
nghề, lĩnh vực được địa phương ưu tiên đầu
tư phát triển.

Ông Lê Quang Trung nhấn mạnh, Vĩnh Long
là địa phương vẫn còn nhiều khó khăn so với
các tỉnh khác trong khu vực Đồng bằng sông
Cửu Long. Do đó, muốn tỉnh phát triển
nhanh trong thời gian tới rất cần sự chung
sức của người dân, doanh nghiệp với chính
quyền địa phương. Riêng đối với cán bộ,
công chức của tỉnh phải xác định rõ nhiệm
vụ là phục vụ tốt cho người dân và doanh
nghiệp.

Vĩnh Long đối thoại, giải quyết
khó khăn cho doanh nghiệp
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Theo Phó Trưởng ban Quản lý các Khu công
nghiệp tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thanh Liêm,
tỉnh đang xúc tiến, cải thiện môi trường đầu
tư với mục tiêu năm 2020 thu hút thêm ít
nhất 8 dự án đầu tư mới với tổng vốn dự kiến
80 triệu USD, tăng 60% so với năm 2019.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền
Giang phối hợp chặt chẽ cùng các Sở, ban,
ngành tham mưu cho tỉnh đầu tư hoàn thiện
hạ tầng các khu, cụm công nghiệp làm cơ sở
mời gọi nhà đầu tư thứ cấp; thường xuyên
phối hợp để giải quyết khó khăn, vướng mắc
của doanh nghiệp đang đầu tư trong các
khu, cụm công nghiệp. Bên cạnh đó, tạo
thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất,
kinh doanh hiệu quả, đảm bảo công ăn việc
làm và an sinh xã hội trên địa bàn.

Năm 2020, Tiền Giang tiếp tục rà soát, đơn
giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện tốt hệ
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
Việt Nam ISO 9001:2008.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến
nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp,
doanh nhân có nhu cầu đầu tư; giới thiệu
một cách rộng rãi về các chính sách ưu đãi
đầu tư, nhóm ngành nghề ưu đãi, địa bàn ưu
đãi đầu tư và các dự án đang mời gọi... trên
các phương tiện thông tin đại chúng.

Tỉnh còn cung cấp công khai, đầy đủ quy
định được các nhà đầu tư quan tâm như
pháp luật về đầu tư, đất đai, doanh nghiệp,
lao động, môi trường…

Theo Tạp chí Tổ chức Nhà Nước, Bộ Nội vụ

Lorem ipsum dolor 

Tiền Giang đặt mục tiêu thu hút
80 triệu USD đầu tư

“…đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin, cung cấp dịch vụ công trực
tuyến nhằm tạo thuận lợi tối đa cho
doanh nghiệp, doanh nhân có nhu
cầu đầu tư; giới thiệu một cách rộng
rãi về các chính sách ưu đãi đầu tư,
nhóm ngành nghề ưu đãi, địa bàn ưu
đãi đầu tư và các dự án đang mời
gọi... trên các phương tiện thông tin
đại chúng.

http://tcnn.vn/news/detail/46172/Cac-dia-phuong-vao-cuoc-dua-cai-thien-nang-luc-canh-tranh.html


Cà Mau: Nơi nào để phát sinh “chi phí không chính thức”, 

sẽ kiên quyết xử lý!

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn
Sử cho biết vẫn còn trường hợp giải quyết hồ
sơ của cá nhân, tổ chức bị trễ hạn. Việc tiếp
nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính
(TTHC) trên phần mềm Một cửa điện tử tại
một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế (nhất là
cấp xã); có trường hợp nhũng nhiễu, gây
phiền hà cho người dân trong giải quyết
TTHC.
Một số công chức, viên chức làm việc tại Bộ
phận một cửa thực hiện chưa tốt nhiệm vụ
được giao. Cụ thể là chưa thực hiện đúng
quy định về thời gian làm việc; thái độ khi
tiếp xúc với người dân đến liên hệ chưa hòa
nhã, thân thiện; cách hướng dẫn khi người
dân đến làm thủ tục chưa đúng quy định...
Vẫn còn trường hợp bố trí công chức, viên
chức chưa đúng Đề án vị trí việc làm được
phê duyệt. Cổng Dịch vụ công trực tuyến
của tỉnh chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu
chuẩn theo quy định; việc sử dụng chữ ký số
còn hạn chế. Việc triển khai dịch vụ bưu
chính công ích, dịch vụ công trực tuyến tuy
có chuyển biến nhưng vẫn còn rất chậm so
với yêu cầu đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lâm Văn Bi cho
biết, năm 2020 Cà Mau phấn đấu tăng 5 bậc
vị trí xếp hạng của Chỉ số Cải cách hành
chính (PAR INDEX), Chỉ số Năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh (PCI) đạt thứ hạng trung bình
và Chỉ số Hài lòng của tổ chức, cá nhân đối
với sự phục vụ hành chính của các cơ quan
hành chính nhà nước của tỉnh (SIPAS).

Cà Mau quyết tâm hoàn thành có chất
lượng, đúng tiến độ 100% nhiệm vụ được
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Giảm
tối thiểu 2% biên chế công chức so với số
được giao năm 2019. Giảm tối thiểu 2,5% đầu
mối các đơn vị sự nghiệp công lập bình quân
cả tỉnh và giảm tối thiểu 2% biên chế sự
nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước
so với năm 2019.

Trong năm 2020, có thêm ít nhất một đơn vị
sự nghiệp công lập tự chủ kinh phí ở mức tự
bảo đảm chi thường xuyên; ít nhất một đơn vị
sự nghiệp công lập tự chủ kinh phí ở mức tự
bảo đảm một phần chi thường xuyên.

“Không thể chấp nhận khi vẫn
còn xuất hiện yếu tố “chi phí không
chính thức” trong lúc chúng ta ngồi
đây đánh giá về công tác cải cách
hành chính”, Chủ tịch UBND tỉnh, ông
Nguyễn Tiến Hải tỏ rõ thái độ không
hài lòng khi đâu đó vẫn còn để xảy ra
hiện tượng này. Theo Chủ tịch tỉnh,
mọi thứ sẽ trì trệ, mọi việc sẽ ách tắt,
kéo theo kết quả đánh giá Chỉ số
Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
không thể nâng lên, hình ảnh địa
phương trong mắt nhà đầu tư đương
nhiên sẽ xấu đi, kêu gọi đầu tư sẽ
không mang lại hiệu quả. “Nơi nào, vị
trí nào để cộng đồng doanh nghiệp,
người dân phản ánh để xảy ra “chi phí
không chính thức” sẽ bị xử lý nghiêm”,
Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ quan điểm
chỉ đạo tại Hội nghị Triển khai nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội năm
2020.
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Năm 2020, Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh cải
cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức
bộ máy hành chính nhà nước. Xây dựng và
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức. Cải cách hành chính công;
hiện đại hóa nền hành chính.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan,
đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính;
gắn công tác cải cách hành chính với công tác
thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị.
Thực hiện tinh giản, bãi miễn những người
không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật,
mất uy tín với nhân dân.

Tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính,
nhất là đối với các đơn vị cấp xã. Trong đó, đẩy
mạnh công tác kiểm tra đột xuất, để có thể đánh
giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ cải
cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Qua đó,
xử lý nghiêm và kịp thời theo quy định đối với các
tổ chức, cá nhân vi phạm trong thực thi công vụ,
tiêu cực, sách nhiễu người dân, doanh nghiệp; xử
lý trách nhiệm người đứng đầu đối với những đơn
vị báo cáo không trung thực về kết quả thực hiện
công tác cải cách hành chính.

Theo Báo Đất mũi
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Trong những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường
Long An (Sở TN&MT) đã rất chú trọng đến công tác
cải cách hành chính, đặc biệt là công tác kiểm soát
thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở, xác định đây là khâu quan trọng, góp
phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp
trong việc hoàn thành TTHC có liên quan đến ngành
TN&MT để sớm đưa dự án đi vào hoạt động.

Sở TN&MT Long An còn thường xuyên rà soát nhằm
kiến nghị giảm hồ sơ, quy trình không cần thiết, rút
ngắn thời gian giải quyết, giảm chi phí đi lại cho
người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC. Trong
năm 2019, Sở TN&MT đã rà soát, đề xuất UBND tỉnh
Long An cắt giảm thời gian giải quyết từ 5 - 10 ngày
đối với 05 TTHC, qua đó góp phần vào sự phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh Long An. Cụ thể, Sở TN&MT
đã đề xuất bỏ thành phần hồ sơ về đất đai, như: Tờ
khai lệ phí trước bạ; Tờ khai tiền sử dụng đất; Xác
nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông
nghiệp…

Ông Võ Minh Thành - Giám đốc Sở TN&MT Long An
cho biết, công cuộc cải cách TTHC đã góp phần
tăng Chỉ số Tiếp cận đất đai của tỉnh Long An. Theo
kết quả công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh (PCI) của Phòng Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam, chỉ số Tiếp cận đất đai năm 2017 của
Long An đứng thứ 2 trên toàn quốc với 7,34 điểm và
đạt 7,76 điểm năm 2018.

Ông Thành cho hay, trong thời gian tới, nhằm nâng
cao hơn nữa hiệu quả công tác cải cách TTHC về
lĩnh vực đất đai, Sở TN&MT tỉnh Long An sẽ thường
xuyên rà soát, cập nhật TTHC về lĩnh vực tài nguyên
và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở
TN&MT, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND
cấp huyện và UBND cấp xã.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Long An sẽ tăng
cường hơn nữa quy chế phối hợp giữa ngành
TN&MT và địa phương; duy trì chế độ giao
ban, chế độ báo cáo để kịp thời tham mưu
hiệu quả công tác quản lý về đất đai; tăng
cường ứng dụng công nghệ thông tin trong
quản lý công việc.

Ngoài ra, Sở TN&MT Long An tiếp tục triển
khai việc sử dụng hệ thống thư điện tử trong
hoạt động của cơ quan nhằm nâng cao hiệu
quả hoạt động, năng suất lao động; duy trì
hoạt động Trang thông tin điện tử Sở
TN&MT, đảm bảo các thông tin được đăng
tải kịp thời, sinh động, đáp ứng yêu cầu công
khai, minh bạch hóa quy trình, thủ tục, hồ sơ
hành chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên
và môi trường.

Cũng theo ông Võ Minh Thành, hiện nay, tỉnh
Long An đã triển khai Văn phòng Đăng ký
đất đai một cấp và dần đi vào hoạt động ổn
định. Mặt khác, Sở TN&MT Long An cũng tiếp
tục triển khai sử dụng có hiệu quả phần mềm
Quản lý đất đai (ViLIS) trong công tác cập
nhật thông tin địa chính và cấp phát giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất; thường
xuyên hướng dẫn, kiểm tra các Chi nhánh
Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện tốt Bộ
TTHC đã được công bố, đảm bảo Bộ TTHC
phải được niêm yết công khai tại Nơi tiếp
nhận và trả kết quả.

Theo Báo Pháp luật Plus

Long An đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

về đất đai

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/long-an-day-manh-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-ve-dat-dai-d117523.html


Đón cơ hội từ EVFTA: Thách thức nguồn nhân lực

Theo khảo sát PCI của Phòng Thương mại
và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), có tới 50%
doanh nghiệp (DN) cho biết họ gặp khó
khăn trong tuyển dụng lao động chất lượng
cao, 85% DN khó khăn trong tuyển dụng
nhân sự cấp cao, kỹ sư hàng đầu... Chất
lượng nguồn nhân lực đang là điểm nghẽn
lớn nhất để Việt Nam tận dụng cơ hội từ
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên
minh châu Âu (EVFTA)…

Người lao động có lợi rất nhiều?
Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, đã ví việc
EVFTA được phê chuẩn là cơ hội vàng cho
Việt Nam. Trong phát biểu đầu tiên sau khi
EVFTA được công bố, Chủ tịch VCCI nhấn
mạnh: “Giữa lúc đại dịch Covid-19 diễn biến
phức tạp, thách thức tính bền vững của các
chuỗi giá trị toàn cầu, mà nền Kinh tế Việt
Nam là một mắt khâu, thì việc EVFTA được
phê chuẩn lại mở ra một cơ hội vàng thúc
đẩy sự chuyển dịch các chuỗi giá trị này”.

Nói về cơ hội cho người lao động, Phó Chủ
tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
(TLĐLĐVN), ông Ngọ Duy Hiểu khẳng định
NLĐ sẽ có thêm việc làm, việc làm sẽ bền
vững hơn, NLĐ sẽ có thu nhập cao hơn.

Ở một góc độ khác, luân chuyển lao động
giữa hai khu vực với nhau cũng sẽ được thực
hiện, nhất là với những tiêu chuẩn rất cao
của EU, người lao động chắc chắn sẽ được
làm việc trong điều kiện an toàn hơn.

Tuy nhiên, trong rất nhiều thách thức nổi lên
là chất lượng nguồn nhân lực. EVFTA đặt các
doanh nghiệp Việt Nam trước những cạnh
tranh về nguồn lao động cũng như thách
thức về nguồn nhân lực chất lượng cao
nhằm đáp ứng các đòi hỏi ngày càng khắt
khe hơn về chất lượng hàng hoá, dịch vụ của
thị trường châu Âu.

“Chúng ta được thế giới đánh giá cao nguồn
nhân lực đông đảo nhưng chi phí thấp kèm
theo chất lượng chưa cao. Điều kiện cơ sở hạ
tầng về nguồn nhân lực của chúng ta còn
hạn chế. Chính vì vậy, tôi nghĩ vấn đề cấp
bách để chúng ta tận dụng được cơ hội hội
nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh chính là
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, Chủ
tịch VCCI khẳng định.

“Chúng ta được thế giới đánh giá
cao nguồn nhân lực đông đảo nhưng
chi phí thấp kèm theo chất lượng chưa
cao. Điều kiện cơ sở hạ tầng về nguồn
nhân lực của chúng ta còn hạn chế.
Chính vì vậy, tôi nghĩ vấn đề cấp bách
để chúng ta tận dụng được cơ hội hội
nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh
chính là nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực”, Chủ tịch VCCI khẳng định.
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Số liệu từ Khảo sát PCI của VCCI cho thấy,
các doanh nghiệp FDI chia sẻ họ dễ dàng
tiếp cận được với nguồn lao động phổ thông,
tuy nhiên bức tranh không mấy tích cực khi
doanh nghiệp muốn tìm kiếm lao động lành
nghề, có kỹ năng cao như cán bộ kỹ thuật,
giám sát và quản lý. Có tới 50% doanh
nghiệp cho biết khó tuyển dụng lao động
chất lượng cao, 85% doanh nghiệp khó khăn
trong tuyển dụng nhân sự cấp cao, kỹ sư
hàng đầu...

Cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Theo Phó Chủ tịch TLĐLĐVN, giải quyết bài
toán chất lượng nguồn nhân lực đòi hỏi chính
sách rất tổng thể, những chính sách quốc gia,
chiến lược quốc gia.

Đồng tình với quan điểm này, TS. Vũ Tiến Lộc
cũng cho rằng cần có nỗ lực đột phá hơn
nữa trong lĩnh vực nghề nghiệp và giáo dục
đại học nâng cao chất lượng nguồn lao động.
Bởi theo ông, suy cho cùng đó chính là chìa
khóa để chúng ta có thể nắm bắt cơ hội của
quá trình hội nhập.

TS Lộc cũng lưu ý, mở cửa với thế giới quan
trọng nhưng mở cửa trong nước còn quan
trọng hơn, đó chính là tinh thần của cải cách
và khi nâng cao được năng lực cạnh tranh
thì chúng ta sẽ hội nhập thành công.

“Chúng ta đã trải qua quãng đường gian
nan với cả mồ hôi và nước mắt, đến ngày
hôm nay chúng ta không phải thở phào là
ký xong mà cần lo lắng, trăn trở làm sao
thực hiện thành công mới là quan trọng”,
Ông Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh.

EVFTA được xem là một hiệp định tự do
thương mại thế hệ mới với một phần nội
dung cam kết về các tiêu chuẩn lao động và
môi trường. Việt Nam và EU đã nhất trí về
một chương trình hành động với các cam
kết tái khẳng định việc tôn trọng, thúc đẩy
hiệu quả bốn tiêu chuẩn lao động cơ bản
theo Tuyên bố năm 1998 của Tổ chức lao
động quốc tế (ILO).

Theo Báo Pháp luật
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Tuyên quang: Trong đại dịch không sao nhãng

chuyện PCI và DCI

Thời điểm này, cùng với cả nước, Tuyên Quang
vừa ứng phó với đại dịch Covid-19, vừa tiếp tục
triển khai các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và
vừa có những giải pháp cấp bách tháo gỡ khó
khăn cho sản xuất kinh doanh, nâng cao năng
lực cạnh tranh quốc gia.

Ban Chỉ đạo PCI tỉnh đã nêu rõ, mặc dù chỉ số
PCI năm 2019 tỉnh đạt 63,01 điểm, đứng thứ 5
khu vực miền núi phía Bắc, đứng thứ 34 cả
nước song PCI của tỉnh còn một số chỉ số thành
phần ở mức thấp, như: chi phí không chính thức
(5,39 điểm), tính năng động (5,54 điểm), dịch
vụ hỗ trợ doanh nghiệp (5,64 điểm). Việc triển
khai ứng dụng công nghệ thông tin cấp độ 3 và
4 trong giải quyết thủ tục hành chính ở một số
lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp còn chậm;
số doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký
doanh nghiệp qua mạng điện tử và dịch vụ bưu
chính công ích còn ít; tỷ lệ người dân, doanh
nghiệp áp dụng phương thức thanh toán không
dùng tiền mặt trong giao dịch chưa cao…

Ban Chỉ đạo PCI tỉnh nhấn mạnh cần nâng cao
hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trong việc
giải quyết thủ tục hành chính; phát hiện, xử lý
hoặc kiến nghị xử lý nghiêm cán bộ, công chức
có hành vi nhũng nhiễu đối với tổ chức, cá nhân
đến giải quyết thủ tục hành chính.

Các cấp, ngành liên quan đề xuất xử lý những
văn bản có nội dung không phù hợp, mâu
thuẫn, chồng chéo, gây khó khăn cho doanh
nghiệp và người dân; không tự đặt thêm điều
kiện kinh doanh dưới mọi hình thức; kịp thời rà
soát, sửa đổi, bổ sung văn bản có nội dung
không phù hợp, không đúng quy định gây khó
khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người
dân…

Nhiều năm nay, người dân và doanh nghiệp,
nhà đầu tư và tổ chức đầu tư không chỉ nhìn vào
chỉ số PCI, mà còn xem xét môi trường đầu tư cụ
thể tại địa bàn huyện, thành phố trực thuộc tỉnh
trước khi có quyết định đầu tư, làm ăn.

Bởi thế chỉ số môi trường cạnh tranh của chính
quyền cấp huyện, thành phố và các sở ban
ngành trực thuộc tỉnh (DCI), có tác động rất lớn
đến chỉ số PCI. Nó có thể làm giảm chỉ số PCI
hoặc ngược lại làm cho PCI hấp dẫn hơn.

Thực tế đã khẳng định cùng với PCI, chỉ số DCI
là kênh đánh giá khách quan giúp các sở,
ngành, địa phương nhìn nhận lại những kết quả
công việc đã làm được trong năm. Từ PCI đến
DCI là một bước tiến mới của tỉnh ta về phương
pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo Báo Tuyên Quang
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Vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) Bắc Bộ có
quy mô kinh tế đứng thứ 2 cả nước, tuy nhiên,
việc thiếu liên kết trong việc phát triển vùng
đang khiến sản xuất nông nghiệp còn manh
mún, liên doanh trong sản xuất, kinh doanh
còn bất cập.

Kêu gọi tư nhân đầu tư hạ tầng
Với các giải pháp của Chính phủ, các bộ,
ngành để phát triển kinh tế - xã hội vùng
KTTĐ Bắc Bộ thời gian qua, kinh tế và hạ
tầng của các địa phương đã cải thiện nhưng
vẫn mang tính riêng lẻ và thiếu liên kết để
mang lại hiệu quả cho cả vùng. Khó khăn lớn
nhất với các địa phương hiện nay để phát
triển hạ tầng là nguồn vốn, trong bối cảnh
ngân sách nhà nước còn hạn chế.

Hạ tầng giao thông cũng là vấn đề mà lãnh
đạo các địa phương thuộc Vùng KTTĐ Bắc
Bộ nhiều lần kiến nghị Chính phủ hỗ trợ thêm
ngân sách cho đầu tư xây dựng. Chuyên gia
kinh tế - TS Lê Đăng Doanh cho rằng hạ tầng
giao thông không chỉ là những tuyến đường
cao tốc kết nối giữa các tỉnh, mà cùng với đó,
các địa phương trong vùng KTTĐ Bắc Bộ
cũng cần chú trọng về phát triển hạ tầng kết
nối khu công nghiệp, khu kinh tế, cảng biển
phục vụ phát triển logistics, thông quan hàng
hóa và xuất nhập khẩu. "Các tuyến đường kết
nối từ đường cao tốc vào khu công nghiệp, từ
nhà máy đến bến cảng phải thông suốt,
thuận tiện thì mới thúc đẩy phát triển được",
TS. Lê Đăng Doanh nhấn mạnh.

Đối với vấn đề nguồn vốn, ông cho rằng địa
phương trong vùng cần chủ động, mạnh dạn
có cơ chế thu hút tư nhân đầu tư, tránh trông
chờ vào nguồn ngân sách, làm mất cơ hội.

Liên kết doanh nghiệp
Bên cạnh đầu tư về hạ tầng giao thông, hoàn
thiện các cơ chế điều phối hoạt động vùng, thì
liên kết các doanh nghiệp (DN), tạo điều kiện
thuận lợi cho DN cũng là chìa khóa quan trọng
để thúc đẩy phát triển kinh tế vùng. Thực tế cho
thấy, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
không đồng đều giữa các địa phương trong vùng
KTTĐ Bắc Bộ, phản ánh chất lượng điều hành
kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh cho
DN cũng khác nhau. Theo đó, bảng xếp hạng
PCI năm 2018 (mới nhất - PV) ghi nhận tỉnh
Quảng Ninh đứng ở vị trí số 1, trong khi Hải
Dương và Hưng Yên lại xếp ở vị trí lần lượt là 55
và 58 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố.

Để khắc phục hạn chế trong việc liên kết DN, hỗ
trợ DN trong vùng KTTĐ Bắc Bộ, ông Vũ Tiến
Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam (VCCI), cho rằng ngoài vấn đề hạ tầng
thì các địa phương cần có chính sách, cơ chế
thông thoáng nhưng bảo đảm ổn định, tạo nền
móng vững chắc cho việc thu hút đầu tư, thúc
đẩy phát triển DN của vùng, tăng tính liên kết.
"Kết nối giữa các DN trong cộng đồng kinh tế
vùng sẽ giúp vùng tìm được hướng đi, gia tăng
sức ảnh hưởng, mở rộng mối quan hệ kinh tế và
nâng cao hiệu quả" - ông Lộc nói.

Theo Báo Người Lao động
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Để hỗ trợ doanh nghiệp (DN) và người dân
thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC)
được thuận lợi, Sở Tài chính tỉnh Phú Yên
thực hiện rà soát, cắt giảm các quy định,
TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở
như: quản lý giá, quản lý công sản…

Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm
soát TTHC năm 2020 của tỉnh Phú Yên đặt
mục tiêu: Phổ biến các chủ trương, chính
sách, văn bản của trung ương và địa phương
đến người dân và DN được nhanh chóng
nhất; cải cách TTHC góp phần nâng cao chỉ
số PCI, PAPI của tỉnh, tạo môi trường đầu tư
thông thông thoáng và minh bạch, bảo đảm
bình đẳng và cạnh tranh trong tiếp cận
nguồn lực và cơ hội kinh doanh của người
dân và DN.

Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin trong tiếp nhận và giải quyết
TTHC, giúp tổ chức, cá nhân hiểu và dễ tiếp
cận với các TTHC được thực hiện tại Trung
tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện;
các TTHC được thực hiện trên môi trường
mạng ở mức độ 3, mức độ 4; đặc biệt các
TTHC phải được giải quyết theo phương án
“4 tại chỗ”…

Thực hiện kế hoạch cải cách TTHC của tỉnh,
trong lĩnh vực quản lý giá, Sở Tài chính Phú
Yên đang rà soát thủ tục đăng ký giá của
DN,

thủ tục quyết định giá; trong lĩnh vực quản lý
công sản, sở rà soát thủ tục quyết định mua
sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ
quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp
không phải lập thành dự án đầu tư; thủ tục
quyết định điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu
hủy tài sản công; thủ tục mua quyển hóa
đơn, mua hóa đơn lẻ... Trong lĩnh vực tài
chính ngân sách, sở rà soát thủ tục đăng ký
mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách nhà
nước.
Theo Sở Tài chính Phú Yên, việc rà soát các
quy định, TTHC nói trên nhằm kịp thời phát
hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ
hoặc hoặc bỏ những quy định, TTHC không
phù hợp, gây cản trở hoạt động sản xuất,
kinh doanh của DN và đời sống nhân dân.
Đồng thời thực hiện mục tiêu đơn giản hóa
TTHC, tạo thuận lợi cho người dân và DN,
góp phần cải thiện môi trường kinh doanh
và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của
tỉnh./.

Theo Thời báo Tài chính 14

….Đồng thời, tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin trong
tiếp nhận và giải quyết TTHC,
giúp tổ chức, cá nhân hiểu và
dễ tiếp cận với các TTHC được
thực hiện tại Trung tâm phục vụ
hành chính công của tỉnh, bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả
cấp huyện; các TTHC được thực
hiện trên môi trường mạng ở
mức độ 3, mức độ 4; đặc biệt
các TTHC phải được giải quyết
theo phương án “4 tại chỗ”…

Sở Tài chính Phú Yên: Cắt giảm thủ tục rườm rà hỗ trợ

doanh nghiệp

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2020-03-16/so-tai-chinh-phu-yen-cat-giam-thu-tuc-ruom-ra-ho-tro-doanh-nghiep-83877.aspx


Hòa Bình: Bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong cải thiện

môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI

Ngày 10/3, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức họp
Ban chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh, nâng cao chỉ số cạnh tranh (PCI) tỉnh
Hòa Bình.

Nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh, UBND tỉnh, các sở, ngành đã chủ
động gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp
để lắng nghe, kịp thời giải quyết khó khăn,
vướng mắc của họ trong sản xuất, kinh
doanh. Thủ tục hành chính (TTHC) được đơn
giản hóa, bãi bỏ những thủ tục không phù
hợp. 100% doanh nghiệp đã thực hiện kê khai
thuế điện tử, nộp thuế bằng phương thức
điện tử. Các ngân hàng thương mại đẩy
nhanh giải pháp nâng cao chất lượng dịch
vụ thanh toán, chú trọng phát triển công cụ,
phương tiện hỗ trợ hoạt động thanh toán
không dùng tiền mặt. Việc cải cách công tác
quản lý, kiểm tra chuyên ngành được coi
trọng. Rút ngắn thời gian thanh, kiểm tra,
góp phần giúp doanh nghiệp sản xuất - kinh
doanh thuận lợi.

Tuy nhiên, công tác cải thiện môi trường đầu
tư kinh doanh của tỉnh còn nhiều khó khăn.
Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến
trong giải quyết TTHC hiệu quả chưa cao.
Hỗ trợ các nhà đầu tư trong triển khai các
thủ tục chuẩn bị đầu tư còn vướng mắc, nhất
là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt
bằng (GPMB). Công tác quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất chất lượng chưa đảm bảo, chưa
phù hợp với thực tế.

Nhiều tổ chức, cá nhân chưa nắm rõ nguyên
tắc, điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục
chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng và
đất rừng sang mục đích khác nên khi thực
hiện các dự án đầu tư còn lúng túng trong
quá trình lập và thực hiện đầu tư. Công tác
quản lý các dự án ngoài NSNN chưa chặt
chẽ, dẫn đến một số hạn chế trong quản lý
sau đầu tư. Quyết định chủ trương đầu tư
các dự án ngoài khu, cụm công nghiệp,
không thuộc trường hợp đấu giá quyền sử
dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư gặp
nhiều vướng mắc; thời gian thẩm định chủ
trương đầu tư kéo dài, ảnh hưởng tới kết quả
xếp hạng chỉ số PCI của tỉnh...

….Việc sử dụng dịch vụ công trực
tuyến trong giải quyết TTHC hiệu
quả chưa cao. Hỗ trợ các nhà đầu
tư trong triển khai các thủ tục
chuẩn bị đầu tư còn vướng mắc,
nhất là trong công tác bồi thường,
giải phóng mặt bằng (GPMB).
Công tác quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất chất lượng chưa đảm
bảo, chưa phù hợp với thực tế.
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Từ những khó khăn, vướng mắc, các đại biểu
dự họp đề xuất, thời gian tới, các sở, ngành
chức năng cần quan tâm hỗ trợ, đẩy nhanh
TTHC liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi
trường, xây dựng, chuyển đổi đất lâm nghiệp
để các dự án sớm được triển khai, phát huy
hiệu quả. Các sở, ban, ngành, UBND các
huyện, thành phố hỗ trợ nhà đầu tư trong
công tác bồi thường, GPMB; nâng cao chất
lượng quy hoạch do ngành phụ trách, tạo
thuận lợi thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, quan
tâm tới vai trò, nhiệm vụ của các huyện,
thành phố trong cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh, muốn vậy cần nâng cao trình
độ, năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán
bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc
với doanh nghiệp. Đồng thời chú trọng tính
minh bạch, rõ ràng trong quy hoạch đất đai,
TTHC; quan tâm cải thiện cơ sở hạ tầng các
khu, cụm công nghiệp để tạo sự tin tưởng
đối với doanh nghiệp khi đến tìm hiểu cơ hội
đầu tư...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Khánh,
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề
nghị: Vấn đề quan trọng đầu tiên là phải
nhanh chóng thay đổi nhận thức, tư duy của
lãnh đạo các cấp, ngành, đội ngũ cán bộ,
công chức về nâng cao chỉ số PCI và chất
lượng công vụ, trong đó quan tâm hỗ trợ
doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp lớn để
thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. Các cấp,
ngành cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ
được giao, cụ thể hóa bằng việc làm cụ thể
nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực trong
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Kịp
thời rà soát, đánh giá lại năng lực thực tế
của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại
và du lịch tỉnh để giao việc phù hợp, đáp ứng
được yêu cầu. Bên cạnh đó, các sở, ngành
chức năng, UBND các huyện, thành phố cần
đẩy mạnh GPMB các dự án, chú trọng thẩm
định, đánh giá năng lực tài chính của các
nhà đầu tư để chủ trương đầu tư đảm bảo
tính khả thi. Đặc biệt coi trọng công tác quy
hoạch đô thị, xây dựng, quy hoạch sử dụng
đất, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh
nghiệp vào đầu tư tại tỉnh.

Theo Báo Hòa Bình
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An Giang 375/QD-UBND
Quyết định về việc Phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực
cạnh tranh cấp Sở. Ban. ngành và địa phương tỉnh An Giang
năm 2020

Bình Thuận 810/KH-UBND 06/03/2020

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01
năm 2020 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 2020

Bình Thuận 164/KH-UBND 13/01/2020
Kế hoạch triển khai xây dựng và thực hiện Bộ chỉ số năng
lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện, thị xã, thành
phố (DDCI) tỉnh Bình Thuận năm 2020

Cao Bằng 117/KH-UBND 17/01/2020

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP
ngày 01/01/2020 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 2020
của tỉnh Cao Bằng

Đắk Lắk 06/CT-UBND 26/02/2020

Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện những nhiệm vụ,
giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn
tỉnh Đắk Lắk

Đắk Lắk 09/BC-UBND 09/01/2020
Báo cáo tổng kết thực tiễn nghiên cứu lý luận đánh giá năng
lực cạnh tranh của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2010-2018

Gia Lai 235/KH-UBND 04/02/2020

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày
01/01/2020 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 2020

Hà Giang 06/KH-UBND 09/01/2020
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày
01/01/2020 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 2020

Lạng Sơn 40/KH-UBND 07/03/2020
Kế hoạch thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh
cấp sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố năm
2020



MỘT SỐ ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
NHẰM NÂNG CAO CHỈ SỐ PCI CỦA
CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG QUÝ I/2020

Tên tỉnh Số hiệu
Ngày ban 

hành
Tên văn bản

Ninh
Thuận

538/KH-UBND 27/02/2020

Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày
01/01/2020 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
2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quảng
Nam

595/QĐ-UBND 09/03/2020
Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh
tranh cấp Sở, Ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc
tỉnh Quảng Nam

Quảng
Nam

510/QĐ-UBND 27/02/2020

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số
02/NQ-CP ngày 01/01/2020 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 2020

Quảng
Ninh 1958/Ctr-UBND 27/03/2020

Chương trình triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh
sở, ngành và địa phương – DDCI Quảng Ninh 2020

Quảng
Ninh

38/KH-UBND 20/02/2020

Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 02/NQ-
CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường
đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh (PCI), năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa
phương (DDCI) năm 2020

Quảng
Ngãi 57/QĐ-UBND 22/01/2020

Quyết định ban hành Kế hoạch hành động thực hiện
Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 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 của tỉnh Quảng Ngãi năm 2020

Quảng Trị 402/CTHĐ-UBND 07/02/2020

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số
02/NQ-CP ngày 01/01/2020 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 2020
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Sơn La 30/KH-UBND 04/02/2020

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày
01/01/2020 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
2020

Tuyên
Quang 28/KH-UBND 04/03/2020

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày
01/01/2020 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
2020

Thái Bình 17/KH-UBND 27/02/2020

Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày
01/01/2020 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
2020

Thái
Nguyên 45/KH-UBND 19/03/2020

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP
ngày 01/01/2020 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 2020

Vĩnh Phúc 51/KH-UBND 12/03/2020

Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày
01/01/2020 của Chính phủ; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày
04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo kết
luận số 2057-TB/TU ngày 25/02/2020 và Chỉ thị số 39-
CT/TU ngày 09/03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp
tục chủ động, quyết liệt trong việc tháo gỡ khó khăn, hỗ
trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng năm 2020

Yên Bái 409/QĐ-UBND 04/03/2020
Quyết định về việc công bố kết quả khảo sát, đánh giá
năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương
tỉnh Yên Bái năm 2019

Sơn La 30/KH-UBND 04/02/2020

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày
01/01/2020 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
2020
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