
ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                

Số: 4645/UBND-KTN                          Bình Thuận, ngày  24  tháng 12 năm 2014 

V/v thực hiện các giải pháp cải 

thiện Chỉ số năng lực cạnh 

tranh (PCI) của tỉnh năm 2015 

          Kính gửi:  

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ,  

   Công thương, Tài nguyên và Môi trường,  

   Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội,  

   Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Thông tin và  

   Truyền thông, Giao thông vận tải; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Thuận; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

      

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 4193/KHĐT-

HTDN ngày 12 tháng 12 năm 2014 về kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện Chỉ số PCI 2014; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:  

Các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao Chỉ số 

năng lực cạnh tranh (PCI) trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có chỉ 

đạo cụ thể tại Công văn số 616/UBND-KTN ngày 21 tháng 02 năm 2013 về 

chỉ đạo thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao Chỉ 

số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2013-2015; Thông báo số 

149/TB-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2014 về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh tại Hội nghị nghe báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của 

tỉnh năm 2013 và Công văn số 2012/UBND-KTN ngày 06 tháng 6 năm 2014 

về tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp cải thiện Chỉ số PCI của 

tỉnh năm 2014. Do đó, trong những năm tiếp theo, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu 

cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các sở, 

ngành liên quan và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt các giải 

pháp, nhiệm vụ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo; đồng thời, các sở, 

ngành liên quan tập trung triển khai thực hiện tốt một số giải pháp sau: 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan tiến 

hành rà soát các quy định, cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi đẩy 
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mạnh thu hút đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh theo Kết luận số 585-KL/TU 

ngày 18 tháng 9 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; triển khai thực hiện 

tốt Quy chế phối hợp trong việc giải quyết đăng ký doanh nghiệp theo Quyết 

định số 1638/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh để rút ngắn thời gian gia nhập thị trường cho doanh nghiệp. 

2. Sở Công thương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên 

quan tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp; 

đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tiếp tục mở rộng thị trường trong và 

ngoài nước theo hướng đa dạng hóa thị trường, sản phẩm; thực hiện tốt các 

giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm lợi thế của tỉnh; tăng cường kiểm 

tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu, gian lận thương mại, cạnh 

tranh không lành mạnh. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020); hoàn thành việc 

cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho tổ chức, đơn vị kinh tế tập thể; 

đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ liên quan đến các công trình trọng điểm, thực 

hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tạo điều kiện thuận lợi cho 

doanh nghiệp tiếp cận đất đai phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

4. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tăng cường kiểm tra, vận động 

các doanh nghiệp xây dựng nội quy doanh nghiệp, ký kết thỏa ước lao động 

tập thể, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường quản lý nhà nước 

đối với các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nước ngoài; chỉ đạo các đơn 

vị trực thuộc như Trường Cao đẳng Nghề và các Trung tâm dạy nghề tăng 

cường liên kết với các hiệp hội, doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo 

nghề gắn với nhu cầu lao động của doanh nghiệp.  

5. Cục Thuế tỉnh triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về 

thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp 

theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ; đẩy 

mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin để rút ngắn thời gian khai nộp thuế và thời gian tiếp xúc giữa người 

nộp thuế với cơ quan thuế. 

6. Ngân hàng Nhà nước tỉnh triển khai thực hiện tốt các giải pháp tiền 

tệ tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ thị trường tạo điều kiện 

thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tốt các nguồn vốn tín dụng 
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trên địa bàn, nhất là chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp nông thôn và 

xuất khẩu. 

7. Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành, địa phương, Hiệp hội Doanh 

nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho doanh nghiệp; thực hiện tốt Chương 

trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 

2880/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

8. Hiệp hội Doanh nghiệp và các Hiệp hội ngành nghề: Tích cực tuyên 

truyền vận động các doanh nghiệp hội viên chấp hành và thực hiện tốt các 

quy định của pháp luật; tăng cường liên kết, hợp tác, đẩy mạnh tái cơ cấu, tổ 

chức lại sản xuất kinh doanh, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, nâng 

cao năng lực quản trị, năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh; chủ động 

trong quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước để giải quyết các khó khăn, 

vướng mắc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, tích cực chủ 

động liên kết hợp tác với các cơ sở dạy nghề của tỉnh trong công tác đào tạo 

nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính 

với nhà nước, xây dựng tốt văn hóa doanh nghiệp; đề cao trách nhiệm xã hội 

và đạo đức văn hóa trong kinh doanh. 

Yêu cầu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các sở, ngành 

liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

 

                     CHỦ TỊCH  
Nơi nhận:                
- TT. Tỉnh ủy; 

- TT. HĐND tỉnh;         

- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;                                                             (Đã ký)     

- Chánh Văn phòng; 

- Như trên;               Lê Tiến Phương 

- Lưu: VT, KTN. (Vân 30b).               


