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CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

CẢI THIỆN CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI) TỈNH TUYÊN QUANG GIAI 

ĐOẠN 2013 - 2015 



(kèm theo Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2013của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang) 

Giai đoạn 2006 - 2011, đƣợc sự quan tâm, tạo điều kiện của các Bộ, ngành Trung ƣơng, tỉnh 

Tuyên Quang đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm thu hút đầu tƣ, tạo môi 

trƣờng đầu tƣ và sản xuất kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp nhằm phát triển kinh 

tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. 

Mặc dù với sự nỗ lực không ngừng của chính quyền tỉnh trong việc cải thiện công tác điều 

hành, kết quả thu hút đầu tƣ trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực; nhƣng vẫn 

chƣa tƣơng xứng với điều kiện, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nên năng lực cạnh tranh của 

tỉnh chƣa đƣợc cải thiện nhiều, một số chỉ tiêu thành phần PCI của tỉnh còn có điểm số thấp 

so với cả nƣớc. Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2011 của Việt Nam đƣợc 

VCCI và VNCI công bố ngày 23/02/2012 cho thấy Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 

của Tuyên Quang đạt 53,67 điểm, đứng thứ 56/63 tỉnh, thành phố trên cả nƣớc. 

Các chỉ số thành phần tỉnh Tuyên Quang năm 2011 

Nhóm chỉ số năm 2011 Điểm số Xếp hạng 

1. Chỉ số Thiết chế pháp lý 6,65 6 

2. Chỉ số gia nhập thị trƣờng 7,37 62 

3. Chỉ số tiếp cận đất đai 4,44 62 

4. Chi phí thời gian 8,48 56 

5. Chỉ số chi phí không chính thức 6,57 38 

6. Chỉ số tính minh bạch và trách nhiệm 5,53 46 

7. Chỉ số tính năng động và tính tiên phong của lãnh đạo 

tỉnh 
3,36 50 

8. Chỉ số Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 3,3 40 

9. Chỉ số đào tạo lao động 4,76 32 

Để góp phần cải thiện môi trƣờng đầu tƣ kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền 

kinh tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban 

hành Chƣơng trình hành động cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2013 - 

2015, bao gồm những nội dung chủ yếu sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để cải thiện môi trƣờng đầu tƣ kinh doanh của tỉnh 

ngày càng thuận lợi hơn cho các nhà đầu tƣ, các doanh nghiệp khi đầu tƣ vào tỉnh, góp 

phần sớm đƣa Tuyên Quang thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển và phấn đấu trở thành 

tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc. 

Chƣơng trình hành động đƣợc ban hành nhằm xác định nhiệm vụ của các cấp, các ngành, 

trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực thi công vụ nhằm cải thiện Chỉ số năng lực 

cạnh tranh của tỉnh. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Tập trung khắc phục và cải thiện những chỉ số thành phần thấp điểm nhƣ: Chỉ số gia nhập 

thị trƣờng; Chỉ số tiếp cận đất đai; Chỉ số chi phí thời gian; Chỉ số tính minh bạch và trách 

nhiệm… 



- Phấn đấu giai đoạn 2013 - 2015 nâng mức điểm số đạt trên 60 điểm, góp phần cải thiện 

môi trƣờng đầu tƣ kinh doanh, thu hút đầu tƣ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Năm 2013: Đạt trên 60 điểm và xếp thứ 35 - 40 của cả nƣớc. 

- Từ năm 2014 trở đi: Đạt 60 - 65 điểm và xếp thứ 30 - 35 của cả nƣớc. 

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Chỉ số chi phí gia nhập thị trƣờng 

- Cải thiện việc cung cấp thông tin (hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục đăng ký kinh 

doanh; đăng ký đầu tư, thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư). Từng bƣớc nâng cấp trang 

thông tin điện tử Xúc tiến đầu tƣ của Trung tâm xúc tiến đầu tƣ thuộc Sở Kế hoạch và Đầu 

tƣ để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. 

- Hỗ trợ cung cấp thông tin thị trƣờng trong nƣớc và nƣớc ngoài về giá cả, nguồn cung ứng 

nguyên phụ liệu, trang bị công nghệ, thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm. Trợ giúp doanh nghiệp 

khảo sát và tham dự các triển lãm về công nghệ mới, tiếp cận thị trƣờng, trao đổi thông tin, 

tìm đối tác tiêu thụ sản phẩm... 

- Nâng cao tính chuyên nghiệp, năng lực và phẩm chất đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp 

với chức năng, nhiệm vụ. Thực hiện tốt công khai quy trình thủ tục hành chính liên quan 

đến đầu tƣ; tiếp tục thực hiện và duy trì kết quả của Đề án 30 đơn giản hoá các thủ tục 

hành chính trên lĩnh vực quản lý Nhà nƣớc về đăng ký kinh doanh, cấp Giấy chứng nhận đầu 

tƣ, đảm bảo thời hạn cấp Giấy đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tƣ đƣợc rút ngắn 

so với thời gian quy định. 

2. Chỉ số tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất 

- Hoàn thành công tác lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 

trong giai đoạn 2011 - 2015 cấp: Tỉnh, huyện và xã, phƣờng, thị trấn. 

- Thực hiện tốt Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện đã đƣợc phê duyệt. 

Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quỹ đất chƣa sử dụng nhằm minh bạch hóa 

tiếp cận nguồn lực đất đai, mặt bằng sản xuất, đảm bảo cơ sở cho việc giao đất, cho thuê 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất, hỗ trợ khảo sát địa điểm … 

- Hoàn thành các quy hoạch xây dựng: Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch chung đô 

thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch nông thôn mới... 

- Tập trung hoàn thành đầu tƣ các công trình hạ tầng thiết yếu của Khu công nghiệp Long 

Bình An và các cụm, điểm công nghiệp; thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách 

khuyến khích đầu tƣ và tăng cƣờng thu hút đầu tƣ vào các ngành, lĩnh vực có lợi thế. Chú 

trọng thực hiện đúng quy hoạch, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

- Thƣờng xuyên rà soát các dự án đầu tƣ, các dự án đã đƣợc cấp Giấy chứng nhận đầu tƣ 

nhƣng có tiến độ triển khai chậm. Xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và xử lý dứt điểm 

những khó khăn, vƣớng mắc cho nhà đầu tƣ. Kiên quyết chấm dứt và thu hồi Giấy chứng 

nhận đầu tƣ đối với những dự án có tiến độ triển khai chậm, không có lý do chính đáng và 

nhà đầu tƣ không đủ năng lực thực hiện dự án. 

- Tạo Quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tƣ. Hàng năm, nghiên cứu xây dựng và ban hành 

khung giá đất sát với giá thực tế trên thị trƣờng. 

3. Chỉ số thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nƣớc 

- Ban hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện Luật Đầu tƣ, tạo cơ chế hài hoà về các 

thủ tục đầu tƣ - xây dựng - đất đai - thuế theo cơ chế liên thông nhằm rút ngắn tối đa thời 

gian và chi phí, nâng cao tính minh bạch, giảm chi phí chính thức cho nhà đầu tƣ. 



- Tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, giải quyết 

thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử. Áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng 

theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nƣớc của tỉnh. 

- Thực hiện tốt công tác hậu kiểm đối với các hoạt động của doanh nghiệp một cách hiệu 

quả hơn, tạo điều kiện để giảm thời gian doanh nghiệp thực hiện các quy định của Nhà 

nƣớc. 

4. Chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin 

- Các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính đƣợc công khai, thông tin cho doanh 

nghiệp qua các kênh thông tin nhƣ cổng thông tin điện tử của tỉnh, các trang web của các 

sở, ngành, địa phƣơng, qua các phƣơng tiện thông tin truyền thông đại chúng, đặc biệt là 

qua sự hoạt động cung cấp hỗ trợ thông tin của các hiệp hội doanh nghiệp,… 

- Công bố, công khai minh bạch bằng nhiều hình thức về quy trình thủ tục, thành phần hồ 

sơ, các loại biểu mẫu, hƣớng dẫn chi tiết để hoàn thiện mẫu thủ tục hành chính, quy định 

thời gian giải quyết, các mức phí, lệ phí theo quy định để ngƣời dân và doanh nghiệp dễ 

hiểu và dễ thực hiện. 

- Công bố rộng rãi, đầy đủ và kịp thời: Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến 

năm 2020; Quy hoạch sử dụng đất 2011 - 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2011 - 2015… và các loại quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan quy hoạch xây dựng ngay 

sau khi đƣợc các cấp có thẩm quyền phê duyệt, qua đó cải thiện rõ rệt tính minh bạch và 

khả năng tiếp cận các thông tin quan trọng đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh... 

- Nâng cao vai trò của các hiệp hội ngành nghề, tổ chức xã hội trong tƣ vấn và phản biện 

các chính sách của tỉnh. Tạo điều kiện để doanh nghiệp có thể tham gia đóng góp ý kiến về 

các quy định, chính sách của Nhà nƣớc bằng cách tăng cƣờng các cuộc đối thoại doanh 

nghiệp - chính quyền, thông qua đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, thông qua website của 

tỉnh và thông qua các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề. 

5. Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo, chính quyền tỉnh 

- Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh do 01 đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm 

Trƣởng ban. Tổ chuyên viên giúp việc thực hiện Chƣơng trình hành động nâng cao năng lực 

chỉ số cạnh tranh tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013 - 2015. 

- Định kỳ tổ chức gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp thông qua các hội nghị, hội thảo để lắng 

nghe ý kiến phản hồi của doanh nghiệp, qua đó xử lý kịp thời những khó khăn, vƣớng mắc 

trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Triển khai thực hiện chế độ khảo sát về sự hài lòng của doanh nghiệp đối với cơ quan quản 

lý nhà nƣớc, qua đó kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, yếu kém của các 

sở, ngành và địa phƣơng trong việc phục vụ nhân dân. 

6. Chỉ số chi phí không chính thức 

- Thƣờng xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính bảo đảm thực chất, gọn nhẹ, hiệu 

quả. Trọng tâm tập trung vào những vấn đề liên quan đến thuế, tài chính; thành lập doanh 

nghiệp, giảm chi phí trong giải phóng mặt bằng, nguồn lao động và các dịch vụ hỗ trợ sản 

xuất kinh doanh. 

- Công khai, minh bạch các chủ trƣơng, chính sách, thủ tục hành chính. Doanh nghiệp chỉ 

phải thực hiện những yêu cầu đúng nhƣ những gì đã đƣợc niêm yết, công khai. 

- Từng bƣớc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức về thái độ, trình độ, nhận thức và kỹ năng 

để đáp ứng nhu cầu công việc trong hƣớng dẫn, xử lý hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân. Xử lý 

nghiêm đối với cán bộ, công chức có hành vi giải quyết thủ tục hành chính không đúng quy 



định, có hành vi kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, gây phiền hà, nhũng nhiễu, có thái độ 

cửa quyền, hống hách đối với nhân dân và doanh nghiệp. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ và nhân dân đối với công tác 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

7. Chỉ số đào tạo lao động 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 

2011 - 2020, Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đào tạo, bồi dưỡng công chức 

xã đến năm 2020”. 

- Thực hiện kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao, nhất là cán bộ lãnh 

đạo quản lý, chuyên gia, quản trị doanh nghiệp, cán bộ khoa học công nghệ ở một số 

ngành, lĩnh vực; chú trọng bồi dƣỡng kiến thức đối ngoại, công nghệ thông tin, ngoại ngữ 

cho đội ngũ cán bộ, công chức. 

- Mở rộng về quy mô, đa dạng hoá về hình thức, nâng cao chất lƣợng đào tạo những nghề 

mà xã hội đang cần. Củng cố, sắp xếp hợp lý các trƣờng chuyên nghiệp, các cơ sở đào tạo 

nghề của tỉnh, đồng thời xã hội hoá, khuyến khích đầu tƣ các cơ sở đào tạo nghề với trang 

bị hiện đại để đào tạo nguồn lao động có chất lƣợng cao, cơ cấu ngành nghề hợp lý, gắn với 

nhu cầu của thị trƣờng lao động. 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của dịch vụ giới thiệu việc làm, trung tâm giới thiệu việc làm 

hoặc hội chợ việc làm. Vận hành hiệu quả hệ thống thông tin thị trƣờng lao động. 

8. Chỉ số thiết chế pháp lý 

- Triển khai thực hiện Quyết định số 585/2010/QĐ-TTg ngày 05/5/2010 của Thủ tƣớng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chƣơng trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp 

giai đoạn 2010 - 2014. 

- Nâng cao chất lƣợng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hƣớng dẫn trên địa bàn tỉnh. 

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và 

khả thi của văn bản; đề xuất phƣơng án giải quyết, xử lý những văn bản có tính chất chồng 

chéo, mâu thuẫn, khó hiểu đối với các tổ chức và cá nhân. 

- Từng bƣớc thực hiện xã hội hóa các dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, doanh nhân 

trên địa bàn. Khuyến khích mở các văn phòng luật sƣ và tăng cƣờng dịch vụ hỗ trợ pháp lý 

cho các doanh nghiệp. 

- Bồi dƣỡng nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng của cán bộ công chức liên quan đến 

pháp luật. Trong chỉ tiêu đào tạo nguồn nhân lực, thu hút nhân tài của tỉnh có thêm chỉ tiêu 

về ngành nghề liên quan đến luật pháp và hành chính. 

9. Chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp 

- Hỗ trợ việc tiếp cận nguồn cung ứng tài chính phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp; tập 

trung tháo gỡ khó khăn về mặt bằng sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp; đổi mới công 

nghệ, nâng cao trình độ kỹ thuật; việc tiếp cận thị trƣờng, mở rộng sản xuất kinh doanh; 

trợ giúp phát triển nguồn nhân lực có tay nghề cho doanh nghiệp... 

- Hỗ trợ kịp thời để doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật, các kế hoạch 

phát triển cũng nhƣ những thay đổi có liên quan. Tƣ vấn, hƣớng dẫn doanh nghiệp và các tổ 

chức, công dân về những chính sách hỗ trợ của Nhà nƣớc; tạo điều kiện để doanh nghiệp, tổ 

chức và công dân hiểu, tiếp cận, thụ hƣởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ. Tăng cƣờng theo 

dõi, nắm bắt thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh, lao động, việc làm và việc tiếp cận 

các chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp. 



- Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công. Thực hiện 

các biện pháp hạn chế cạnh tranh không lành mạnh. 

- Đẩy mạnh sự phát triển hạ tầng, nhất là về cung cấp điện và giao thông, tạo điều kiện 

thuận lợi để doanh nghiệp tăng năng suất lao động. Khuyến khích xã hội hóa, thu hút vốn 

đầu tƣ trong và ngoài nƣớc. Mở rộng nhiều hình thức đầu tƣ thích hợp với môi trƣờng đầu tƣ 

trong nƣớc. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hợp tác đầu tƣ, áp dụng rộng rãi các hình 

thức đầu tƣ BOT, BTO, BT... 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

- Rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch, bao gồm: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh 

tế - xã hội tỉnh đến năm 2020, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu... 

- Tham mƣu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; duy trì các hội nghị, 

hội thảo định kỳ với doanh nghiệp, nhà đầu tƣ; đề xuất các giải pháp hiệu quả nhằm nâng 

cao năng lực đối thoại giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành với doanh nghiệp và 

các nhà đầu tƣ. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các dự án đầu tƣ chậm tiến độ, vi phạm 

các cam kết tại Giấy chứng nhận đầu tƣ đã cấp để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định 

thu hồi. 

- Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, cấp Giấy 

chứng nhận đầu tƣ. Tiếp tục rà soát, tham mƣu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung 

chính sách khuyến khích ƣu đãi đầu tƣ trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với Cục Đầu tƣ nƣớc ngoài, Trung tâm xúc tiến đầu tƣ phía Bắc thuộc Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ tổ chức các khoá tập huấn, đào tạo, nâng cao năng lực xúc tiến đầu tƣ và 

quản lý dự án cho cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tƣ và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

- Hoàn thành các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tiến hành rà soát lại quỹ đất, công bố 

công khai các quy hoạch về đất, khoáng sản đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt trên 

trang thông tin điện tử của ngành. 

- Hỗ trợ, hƣớng dẫn các nhà đầu tƣ, doanh nghiệp trong việc nhận bàn giao đất, thuê đất 

theo đúng quy định, trình tự. Rà soát, cải tiến các thủ tục và quy trình giải quyết thủ tục 

hành chính liên quan đến giao đất, cho thuê đất; giải quyết kịp thời các vƣớng mắc của 

doanh nghiệp, nhà đầu tƣ liên quan đến đất đai, đảm bảo tiết kiệm thời gian, chi phí cho 

doanh nghiệp. 

- Hƣớng dẫn các thủ tục liên quan đến việc báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng cho các 

dự án đầu tƣ. 

3. Sở Xây dựng 

- Hoàn thành các quy hoạch xây dựng: Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch chung đô 

thị, quy hoạch phân khu... Công khai các quy hoạch để các nhà đầu tƣ tiếp cận nghiên cứu 

cơ hội đầu tƣ. 

- Nâng cao chất lƣợng, tăng cƣờng hƣớng dẫn công tác cấp phép xây dựng để tạo điều kiện 

cho các tổ chức, công dân xây dựng đúng quy hoạch. 

4. Sở Công Thƣơng 



- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp; xây dựng quy 

hoạch các Khu, cụm công nghiệp; Quy hoạch tổng thể phát triển thƣơng mại trên địa bàn 

tỉnh. 

- Tăng cƣờng hơn nữa công tác xúc tiến thƣơng mại; tổ chức các Hội chợ nhằm quảng bá và 

hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm. Cung cấp thông tin, dự báo về tình hình cung cầu, 

giá cả thị trƣờng giúp doanh nghiệp chủ động trong việc sản xuất kinh doanh. 

- Duy trì các buổi gặp mặt với các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh 

nghiệp trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu... 

5. Sở Lao động Thƣơng binh và Xã hội 

- Triển khai thực hiện tốt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 

2020; Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đào tạo, bồi dƣỡng công chức xã đến 

năm 2020... 

- Hƣớng dẫn thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ đào tạo lao động; kiểm tra việc 

thực hiện các chính sách của nhà nƣớc về hỗ trợ đào tạo, dạy nghề cho các đối tƣợng theo 

quy định. 

- Thực hiện đánh giá nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế 

hoạch và phối hợp với các trƣờng đào tạo, dạy nghề để đào tạo nghề cho các doanh nghiệp. 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm giới thiệu việc làm. Bám sát nhóm giải pháp 

về nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực làm cơ sở tổ chức quản lý có hiệu quả hoạt động 

của các sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông 

Tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả của Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang; tăng 

cƣờng tuyên truyền về các cơ chế, chính sách của tỉnh trong việc cải thiện môi trƣờng đầu 

tƣ, sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp. 

7. Sở Tƣ pháp 

- Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận 

thức, ý thức chấp hành pháp luật, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đƣợc hƣởng đầy đủ, 

kịp thời các chính sách ƣu đãi của Nhà nƣớc và của tỉnh. 

- Rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh đã ban hành; kịp thời 

phát hiện, đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, huỷ bỏ những văn bản có nội dung mâu thuẫn, 

không phù hợp. 

8. Sở Nội vụ 

- Thực hiện tốt Chƣơng trình tổng thể cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 

- 2015. 

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ công chức. 

- Nghiên cứu và xây dựng thí điểm mô hình ”Một cửa hiện đại” tại Ủy ban nhân dân thành 

phố Tuyên Quang. 

9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang 

- Thông tin kịp thời về các văn bản pháp luật của Nhà nƣớc và của tỉnh và các giải pháp chỉ 

đạo điều hành của các cấp có nội dung liên quan đến hoạt động nâng cao năng lực chỉ số 

cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). 

- Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh phối hợp với Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt 

Nam mở các chuyên trang, chuyên mục, chƣơng trình chuyên đề để phổ biến kiến thức về 



nâng cao năng lực chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh và thông tin kịp thời về kết quả xếp hạng của 

tỉnh Tuyên Quang trong bảng xếp hạng của cả nƣớc. 

10. Các sở, ban ngành có liên quan, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nghiệp trẻ 

tỉnh 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp trong công tác để triển khai các hoạt động 

cụ thể liên quan nhằm khắc phục những điểm yếu, phát huy những điểm mạnh hƣớng tới 

mục tiêu nâng cao năng lực chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh của Tuyên Quang. 

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Chủ động chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung trong Chƣơng trình hành động này; đồng thời 

tập trung công tác giải phóng mặt bằng; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, 

tố cáo; tạo điều kiện cho nhà đầu tƣ triển khai dự án đúng tiến độ và hiệu quả. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở những nội dung chủ yếu trong Chƣơng trình hành động này, Giám đốc các sở, 

Thủ trƣởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây 

dựng Chƣơng trình, kế hoạch thực hiện của ngành, địa phƣơng mình và cụ thể hoá thành 

nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm, xác định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, biện 

pháp cụ thể. 

Định kỳ hàng tháng, quý, năm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch và chƣơng 

trình hành động của ngành mình, cấp mình, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng gửi Sở Kế 

hoạch và Đầu tư để tổng hợp). 

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và các tổ chức đoàn thể tăng cƣờng 

công tác tuyên tuyền, vận động để cả hệ thống chính trị tích cực tham gia hỗ trợ, giúp đỡ, 

đồng hành cùng doanh nghiệp, đồng thời tích cực đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, 

gây khó khăn, cản trở hoạt động đầu tƣ, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

3. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ chủ trì, đôn đốc, kiểm tra các ngành, các địa 

phƣơng tổ chức thực hiện tốt Chƣơng trình hành động này; định kỳ hàng tháng, quý, năm 

tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện và kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết 

những vấn đề vƣớng mắc, phát sinh vƣợt thẩm quyền./. 

 


