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Bất chấp COVID-19, FDI vẫn 'chảy' 
vào Việt Nam: Điểm đến an toàn

Việt Nam đang được xem là điểm đến an toàn
cho các nhà đầu tư nhờ những nỗ lực của Chính
phủ trong việc kiểm soát dịch COVID-19 và quyết
tâm chuyển dịch nhà máy ra khỏi Trung Quốc của
các tập đoàn đa quốc gia.

Bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu
tư TPHCM, cho biết, trong 8 tháng của năm 2020,
TP.HCM thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
được 2,61 tỷ USD. Bà Mai khẳng định, TPHCM sẽ
tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, môi
trường đầu tư. UBND TP.HCM đã giao Sở KH &
ĐT phối hợp với các sở, ngành liên quan để thảo
luận, tìm giải pháp thực hiện có hiệu quả chỉ số
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành
chính và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính.
Đồng thời, khai thác chương trình chuyển đổi số,
phát huy hiệu quả các dịch vụ trực tuyến công.

Ông Nguyễn Văn Bé, Chủ tịch Hiệp hội Các
doanh nghiệp khu công nghiệp TP.HCM, đánh giá
Việt Nam đang được xem là điểm đến an toàn
cho các nhà đầu tư nhờ những nỗ lực của Chính
phủ trong việc kiểm soát, đẩy lùi dịch COVID-19.
Việt Nam đang là điểm sáng tại Đông Nam Á khi
các nhà đầu tư Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản… quyết
tâm chuyển dịch nhà máy ra khỏi Trung Quốc.
“Không chỉ Chính phủ mà các khu chế xuất, khu
công nghiệp cũng phải chuẩn bị về đất đai, hạ
tầng, thủ tục hành chính… để sẵn sàng đón dòng
đầu tư mới”.

Tại Đồng Nai, Ban Quản lý các khu công nghiệp
tỉnh này cho biết, dù khó khăn, nhưng tình hình
doanh nghiệp FDI đầu tư vào Đồng Nai vẫn
tương đối tốt. Thống kê của Sở KH&ĐT tỉnh
Đồng Nai trong 9 tháng đầu năm 2020 cho
thấy, có 60 dự án FDI được cấp mới với vốn đầu
tư trên 261 triệu USD, đồng thời có 80 doanh
nghiệp tăng vốn lên gần 658 triệu USD. Nếu so
với kế hoạch thu hút vốn đầu tư FDI 1,1 triệu
USD năm 2020 thì đây là tín hiệu đáng mừng
trong điều kiện ảnh hưởng toàn cầu do dịch
COVID-19.

TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho rằng việc
tranh thủ cơ hội chuyển dịch dòng vốn FDI chất
lượng cao từ Trung Quốc và một số quốc gia
khác vào Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng hiện
nay. Ông Lộc phân tích, cuộc chiến thương mại
Mỹ-Trung và dịch COVID-19 ảnh hưởng rất lớn
đến dòng vốn FDI. Nhật Bản đã dành 2,2 tỷ
USD trong gói cứu trợ kinh tế cao kỷ lục của
nước này để giúp các nhà sản xuất Nhật Bản
chuyển dây chuyền ra khỏi Trung Quốc trong
bối cảnh dịch bệnh phá vỡ chuỗi cung ứng giữa
các đối tác thương mại lớn. Đây là cơ hội rất tốt
cho doanh nghiệp Việt Nam hợp tác, đón nhận
các dòng đầu tư này từ các quốc gia phát triển
có nguồn vốn dồi dào và trình độ công nghệ
cao.

Số
17 | Ấ

n
phẩm

Q
uý

III năm
2020 



Chuyên gia kinh tế độc lập Lê Minh Hoàng nói
rằng, sự hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam
hiện nay đến từ các yếu tố bên trong như chính trị
ổn định, kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững,
nguồn nhân lực dồi dào, thị trường rộng lớn, chi
phí cạnh tranh, chính sách ưu đãi hấp dẫn, nền
kinh tế đang hội nhập ngày càng sâu rộng và vị
trí địa lý thuận lợi. Bên cạnh đó là sự nỗ lực của cả
hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương
trong việc cải thiện môi trường đầu tư, cải cách
chính sách, thủ tục hành chính nhằm tạo điều
kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước
ngoài hoạt động thành công tại Việt Nam.

Trong số yếu tố bên ngoài, phải kể đến xung đột
thương mại giữa các nền kinh tế lớn khiến các tập
đoàn, doanh nghiệp quốc tế có nhu cầu dịch
chuyển địa điểm sản xuất để tránh mức thuế suất
cao. Đại dịch COVID-19 và các hệ quả nặng nề
của nó khiến các quốc gia, tập đoàn quốc tế đẩy
nhanh quá trình tái cơ cấu đầu tư nhằm tránh
phụ thuộc vào một quốc gia, một đối tác.

Trong đó, Việt Nam có nhiều cơ hội để đón làn
sóng chuyển dịch này do có nhiều lợi thế về môi
trường đầu tư cũng như sự thành công trong
việc kiểm soát dịch thời gian qua.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực
UBND TPHCM, cho biết thời gian tới, TPHCM sẽ
đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư nước
ngoài, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư nâng cao
chất lượng hoạt động để tăng hiệu quả đầu tư
nước ngoài và giúp phát triển các ngành quan
trọng của TPHCM.

Tương tự, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND
tỉnh Đồng Nai, khẳng định, trong giai đoạn tới,
Đồng Nai sẽ chọn những dự án FDI công nghệ
cao, sử dụng ít lao động và đem lại giá trị gia
tăng cao. Đồng Nai xác định, công nghiệp vẫn
là ngành chủ đạo trong phát triển kinh tế của
tỉnh những năm tới.

Lược trích theo CafeF
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Giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Bắc Kạn
xác định trọng tâm thu hút đầu tư vào
phát triển nông, lâm nghiệp. Việc
đánh giá thực trạng cải thiện chỉ số
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI),
kịp thời đưa những giải pháp, nâng
cao chỉ số PCI giai đoạn 2021 -2025
là “chìa khóa” để Bắc Kạn mời gọi
được nhà đầu tư đến với địa phương
nhiều hơn.

Cải thiện chỉ số thành phần 'chìa khóa' 
để Bắc Kạn mời gọi nhà đầu tư

Giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Bắc Kạn xác định
trọng tâm thu hút đầu tư vào phát triển nông,
lâm nghiệp. Việc đánh giá thực trạng cải thiện
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), kịp
thời đưa những giải pháp, nâng cao chỉ số PCI
giai đoạn 2021 -2025 là “chìa khóa” để Bắc
Kạn mời gọi được nhà đầu tư đến với địa
phương nhiều hơn.
Để cải thiện các chỉ số thành phần của PCI, tỉnh
Bắc Kạn đã có những giải pháp cụ thể như rút
ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp, các thủ tục hành chính của các
sở, ngành cơ bản đã được thực hiện tại Trung
tâm Phục vụ Hành chính công Bắc Kạn, bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả, đảm bảo công
khai minh bạch. Ngoài ra, các biểu mẫu hướng
dẫn đều được công bố công khai trên cổng
thông tin điện tử của tỉnh, các sở, ban, ngành,
địa phương. Hệ thống phần mềm "Một cửa điện
tử", "Một cửa điện tử liên thông" và dịch vụ công
trực tuyến mức độ cao được duy trì tốt tại 17 Sở,
ngành, 8 huyện/thành phố và 122
xã/phường/thị trấn, cho phép tiếp nhận, quản lý,
lưu chuyển xử lý hồ sơ giải quyết TTHC và cung
cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho
người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, hoạt
động của Trung tâm Phục vụ hành chính công
của tỉnh Bắc Kạn giúp giảm tối đa thời gian
doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần, nhiều đơn vị
để giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời
gian cho người dân, doanh nghiệp.

Mặt khác, Bắc Kạn thường xuyên rà soát, minh bạch
hóa và công khai theo quy định của pháp luật các
bản đồ, quy hoạch sử dụng đất; kế hoạch xây dựng
cơ sở hạ tầng mới; kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội; chính sách ưu đãi đầu tư; các thay đổi quy định
về thuế; thủ tục đấu thầu..., qua đó, Bắc Kạn nâng
cao tính bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực của
cộng đồng doanh nghiệp. Tỉnh Bắc Kạn yêu cầu Sở
Kế hoạch và Đầu tư Bắc Kạn tích cực tham mưu cho
tỉnh các giải pháp chỉ đạo nhằm tạo môi trường
thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động; phối hợp với
Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thường xuyên tiếp nhận
phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp để kịp thời
giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của
doanh nghiệp.

Ngoài ra, Bắc Kạn sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải
pháp như: Đẩy mạnh công tác quy hoạch, nhất là
quy hoạch sử dụng đất; công bố rộng rãi các quy
hoạch đã được phê duyệt; tiếp tục phát triển cơ sở
hạ tầng giao thông, điện, cấp thoát nước, dịch vụ
viễn thông, nhà ở cho người lao động; chuẩn bị sẵn
sàng mặt bằng sản xuất cho các dự án thông qua
việc hoàn thiện quy hoạch và triển khai đầu tư hạ
tầng khu, cụm công nghiệp… Đồng thời tăng cường
và nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư có
trọng tâm, trọng điểm, để thu hút các nhà đầu tư
đến với tỉnh Bắc Kạn./.

Theo Tạp chí Công thương

Phái đoàn Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF)

http://www.tapchicongthuong.vn/bai-viet/cai-thien-chi-so-thanh-phan-chia-khoa-de-bac-kan-moi-goi-nha-dau-tu-73023.htm
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Chính vì vậy, Phòng Thương mại va ̀ Công
nghiệp Việt Nam khuyến nghị Đắk Nông cần
xây dựng và triển khai hiệu quả, thực chất các
chương trình hỗ trợ cho nhóm doanh nghiệp
trên, chủ động nghiên cứu và cung cấp thông
tin cho các doanh nghiệp về thị trường, vốn,
đào tạo lao động.

Để phấn đấu đưa chỉ sô ́ PCI của tỉnh Đắk Nông
tăng 3 bậc trở lên trong năm 2020, ông Trần
Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ
tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu UBND các
huyện, thành phố cần tiếp thu ý kiến của các
đại biểu tại buổi hội thảo, quan tâm nghiên cứu
ky ̃ nội dung tất cả các chỉ sô ́ đạt thấp để có
giải pháp chỉ đạo điều hành phù hợp.

Ông Phạm Đình Tuấn, Giám đốc Sở Kế hoạch
và Đầu tư cho biết, sắp tới Sở sẽ tham mưu
UBND tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát các
sở, ngành, địa phương trong việc thực thi các
chính sách cải thiện môi trường đầu tư, qua đó
đánh giá việc triển khai thực hiện và có các giải
pháp để nâng điểm các chỉ số thành phần.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND,
UBND cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị,
sự đồng thuận và tạo điều kiện của người dân,
tỉnh Đắk Nông quyết tâm cải thiện điểm số và
thứ hạng PCI, đưa chỉ số năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh vào nhóm trung bình khá của cả nước,
phấn đấu tăng 3 bậc so với năm 2019. Cộng
đồng doanh nghiệp đang rất kỳ vọng về sự
thay đổi của môi trường đầu tư tại Đắk Nông
trong thời gian tới.

Lược trích theo Truyền hình Đắk Nông

Đắk Nông: Cải thiện chỉ số năng lực
cạnh tranh – Chính sách tốt phải đi đôi
với hành động

Theo phát biểu của đại diện Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
(VCCI) tại Hội thảo Nâng cao chỉ sô ́ năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do UBND
tỉnh Đắk Nông phối hợp với VCCI chi
nhánh Đà Nẵng tổ chức, để cải thiện chỉ
số năng lực cạnh tranh, Đắk Nông cần
tiếp tục giảm thiểu gánh nặng thanh,
kiểm tra doanh nghiệp, theo hướng áp
dụng nguyên tắc quản lý rủi ro, cắt giảm
gánh nặng chi phí tuân thủ cho doanh
nghiệp, giảm thiểu cơ hội phát sinh chi
phí không chính thức; rà soát tối ưu hóa
quy trình thủ tục hành chính liên ngành,
đặc biệt là các thủ tục liên quan đến dự
án đầu tư có sử dụng đất, liên quan tới
xây dựng, môi trường; nâng cao hiệu quả
trung tâm hành chính công các cấp,
chính quyền cần tăng cường công khai
minh bạch, đặc biệt là đăng tải đầy đủ
thông tin về quy hoạch, kế hoạch phát
triển KT – XH của địa phương…

Theo ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban
Pháp chế VCCI, mặc dù Đắk Nông đã có
những chính sách tốt trong cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh, nhưng cái
thiếu là chính quyền các cấp, các sở
ngành cần quyết liệt trong thực thi chính
sách gắn với hành động cụ thể để tạo
niềm tin cho doanh nghiệp. Cũng theo
ông, doanh nghiệp tại Đắk Nông chủ yếu
là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ,
việc tìm hiểu về các thủ tục hành chính
còn nhiều hạn chế.

http://truyenhinhdaknong.vn/tin-tuc/cai-thien-chi-so-nang-luc-canh-tranh-chinh-sach-tot-phai-di-doi-voi-hanh-dong-6779.html


Điện Biên: Kiên quyết xử lý cán bộ
nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp
Kiên quyết xử lý cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền
hà cho người dân, doanh nghiệp là một trong
những giải pháp được lãnh đạo các sở, ngành
tỉnh Điện Biên đề xuất tại hội nghị tổng kết
Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà
nước trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 đến nay.

Báo cáo chi tiết kết quả thực hiện sáu nội dung
trong chương trình tổng thể cải cách hành
chính (CCHC) Nhà nước thời gian qua của Điện
Biên nêu rõ, cải cách thể chế, cải cách thủ tục
hành chính được thực hiện hiệu quả, các văn
bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền
của HĐND, UBND các cấp ban hành tuân thủ
trình tự, thủ tục, bảo đảm tính hợp hiến, hợp
pháp và phù hợp thực tiễn. Theo báo cáo đánh
giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
năm 2019 của tỉnh Điện Biên do ông Nguyễn
Phi Sông, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Điện Biên thông tin tại hội nghị, trong 128 tiêu
chí thuộc 10 nhóm chỉ số thành phần trong bộ
chỉ số PCI của tỉnh Điện Biên có 47 tiêu chí bị
giảm điểm so với năm 2018. Trong những tiêu
chí bị giảm điểm có một số chỉ số có ý nghĩa
rất quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến
hoạt động của doanh nghiệp, như: tiếp cận đất
đai, tính minh bạch, chi phí không chính thức,
dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp...

Do vậy, để nâng điểm tại những chỉ số trên,
ông Nguyễn Phi Sông đề xuất giải pháp: Nâng
cao đạo đức công vụ, đặc biệt là tinh thần, thái
độ của cán bộ, công chức khi giao dịch với
doanh nghiệp, người dân.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công
vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các
trường hợp cố ý gây sách nhiễu cho doanh
nghiệp dẫn đến phát sinh chi phí không chính
thức của doanh nghiệp.

Ghi nhận ý kiến đóng góp trách nhiệm mà lãnh
đạo các sở, ngành tham gia tại hội nghị, ông
Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch thường trực UBND
tỉnh Điện Biên thẳng thắn thừa nhận: Quá trình
triển khai, thực hiện nhiệm vụ CCHC, cải thiện
môi trường kinh doanh của tỉnh còn bộc lộ một
số tồn tại, hạn chế: Công tác chỉ đạo, điều hành
tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa
thực sự quyết liệt; một bộ phận CBCC còn có
biểu hiện lơ là, thiếu tinh thần trách nhiệm phục
vụ nhân dân, doanh nghiệp; một số chỉ số
đánh giá năng lực cạnh tranh của tỉnh vẫn còn
thấp hơn mức bình quân chung của cả nước…

Để khắc phục những tồn tại trên đồng thời
chấn chỉnh ngay ý thức, thái độ làm việc của
một bộ phận cán bộ, công chức, ông Lê Thành
Đô yêu cầu, phải tập trung đổi mới và hoàn
thiện phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng,
chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở; các sở,
ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình Chủ
tịch UBND tỉnh ban hành quy trình nội bộ giải
quyết TTHC; thực hiện nghiêm túc các quy định
về quản lý biên chế gắn với thực hiện tinh giản
biên chế; nâng cao tinh thần phục vụ nhân
dân, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm
thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm
vụ của tổ chức, cá nhân.

Theo Báo Nhân dân
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Nhằm nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính
(PAR-Index), Chỉ số hiệu quả quản trị và
hành chính công (PAPI), thời gian qua, tỉnh
Quảng Ngãi chủ động nghiên cứu, sáng tạo,
áp dụng những giải pháp mới để đẩy mạnh
cải cách hành chính.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, trong thời gian giãn
cách xã hội do dịch COVID-19 vừa qua,
UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành hướng
dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ
trực tuyến qua mạng, nộp và nhận kết quả
qua đường bưu điện, thay vì nhận hồ sơ trực
tiếp như trước đây. Với các thủ tục hành
chính đã được công bố, hệ thống dịch vụ
công trực tuyến cho phép tổ chức, cá nhân
thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4
và được nộp hồ sơ, nhận kết quả thuộc thẩm
quyền giải quyết của 16 sở qua đường bưu
điện.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh Nguyễn Thanh Hoài,
hiện nay các cơ quan đang tiếp tục đẩy
mạnh triển khai thực hiện dịch vụ công trực
tuyến. Một số cơ quan trước đây chưa thực
hiện việc nhận hồ sơ trực tuyến, nhưng do
ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã tích cực
đẩy mạnh triển khai, nhất là trong đợt cao
điểm phòng, chống dịch vừa qua. Có thể
thấy, lượng hồ sơ trực tuyến trong 7 tháng
qua đã tăng cao hơn so với tổng số hồ sơ
trực tuyến của năm 2019 (8.471/7.815 hồ
sơ).

Để thúc đẩy quá trình sử dụng dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3 và 4, Phó Giám đốc Sở
Thông tin và truyền thông Quảng Ngãi, ông
Nguyễn Ngọc Trân cho biết, thời gian tới Sở
sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền
thông đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, hiệu
quả của việc sử dụng dịch vụ công trực
tuyến, tuyên truyền trên các kênh mạng xã
hội để tạo thêm kênh thông tin về lợi ích khi
sử dụng dịch vụ công trực tuyến đến từng hộ
gia đình.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ chỉ đạo, quán triệt trong
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải
gương mẫu thực hiện sử dụng dịch vụ công
trực tuyến khi quan hệ giải quyết thủ tục
hành chính cũng như giới thiệu, hướng dẫn
cho người dân cùng thực hiện, nhất là trong
thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến
phức tạp như hiện nay.

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ
tiếp tục hoàn thiện các tính năng của Cổng
dịch vụ công của tỉnh, hệ thống phần mềm
"Một cửa điện tử" theo hướng đơn giản,
thuận tiện cho người sử dụng; hoàn thiện hệ
thống phần mềm thông tin “Một cửa điện tử”
cấp huyện, cấp xã; quan tâm đầu tư trang
thiết bị cần thiết tại bộ phận một cửa cấp
huyện, xã để người dân, doanh nghiệp có thể
thao tác, sử dụng để nộp hồ sơ thủ tục hành
chính qua dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm
sự ổn định, thông suốt của hệ thống Cổng
dịch vụ công của tỉnh, bảo đảm an toàn hệ
thống, không để xảy ra lộ lọt thông tin, dữ
liệu.

Lược trích theo Diễn đàn Doanh nghiệp

Quảng Ngãi tăng cường triển khai
dịch vụ công trực tuyến

https://enternews.vn/quang-ngai-day-manh-thuc-hien-dich-vu-cong-truc-tuyen-179058.html


Tiếp cận đất đai là 1 trong 10 chỉ số thành
phần đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh, thể hiện việc tiếp cận đất đai dễ
hay không dễ và tính ổn định trong quá
trình sử dụng đất, đây là chỉ số quan trọng
trong việc đánh giá khả năng thu hút đầu
tư.

Năm 2019, với sự cố gắng, nỗ lực của từng
cán bộ, công chức, viên chức của ngành tài
nguyên và môi trường Lai Châu trong việc
thực hiện cải cách thủ tục hành chính, chỉ số
tiếp cận đất đai trên địa bàn tỉnh có tăng về
điểm số. Tuy nhiên, dù tăng về điểm số
nhưng thứ hạng chỉ số tiếp cận đất đai lại
giảm 9 bậc so với năm 2018, xếp thứ 52/63
tỉnh, thành phố trong cả nước.

Có nhiều nguyên nhân khiến chỉ số tiếp cận
đất đai trên địa bàn tỉnh chưa được cải
thiện. Để tiếp tục cải thiện và nâng cao thứ
hạng chỉ số tiếp cận đất đai, góp phần
nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Sở
Tài nguyên và Môi trường đưa ra một số
giải pháp thực hiện, trong đó tập trung đẩy
mạnh công tác cải cách TTHC. Tiếp tục rà
soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung các
quy định có liên quan đến thu hồi đất, giải
phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất,
chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng giá
đất, tích tụ, tập trung đất đai; phối hợp chặt
chẽ với các sở, ngành, UBND các huyện,
thành phố tập trung giải quyết các vướng
mắc về công tác giải phóng mặt bằng, thực
hiện các thủ tục liên quan đến đất đai.

Tổ chức các cuộc gặp gỡ trực tiếp với các tổ
chức, doanh nghiệp để lắng nghe các ý kiến,
đối thoại, giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp
liên quan đến lĩnh vực đất đai. Phối hợp với các
cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các tổ chức
kinh tế đang sử dụng đất nhưng chưa đăng ký
đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất để kịp thời hướng dẫn lập hồ sơ theo quy
định. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý việc
sử dụng đất của các tổ chức; kiểm tra, thanh
tra công vụ để đảm bảo các cơ chế, chính
sách, trình tự, thủ tục liên quan đến đất đai và
việc thực thi của các cấp, các ngành có liên
quan công khai, minh bạch, kịp thời, thuận lợi,
tiết kiệm thời gian và chi phí tuân thủ cho
doanh nghiệp. Cũng theo ông Đỗ Văn Xiêng,
việc cải thiện, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai
và sử dụng đất ổn định là nhiệm vụ quan trọng
để cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường
đất đai thông thoáng, hấp dẫn và thuận lợi cho
các doanh nghiệp tham gia đầu tư kinh doanh,
từ đó không ngừng nâng cao chỉ số PCI qua
từng năm.

Lược trích theo Báo Tài nguyên & Môi trường

Cùng với đó, tăng cường công khai thủ
tục hành chính về đất đai, quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất, các chính sách về bồi
thường, giải phóng mặt bằng, giá đất,
quỹ đất cho đầu tư, các dự án được nhà
nước giao, cho thuê tạo điều kiện cho các
tổ chức, cá nhân dễ dàng trong tiếp cận
đầy đủ về thông tin đất đai để chủ động
nghiên cứu, đề xuất chủ trương đầu tư và
triển khai thực hiện dự án. Tiếp tục xây
dựng, xác định giá đất hợp lý, phù hợp
với từng mục đích sử dụng, được cộng
đồng chấp nhận để thực hiện các quyền
và nghĩa vụ của người sử dụng đất; giải
quyết hài hòa quyền lợi và nghĩa vụ của
các thành phần kinh tế.
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Những năm qua, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh (PCI) của Nghệ An liên tục được cải thiện. Tuy
vậy, Nghệ An vẫn ở vị trí nằm trong các tỉnh có Chỉ
số PCI khá. Để tiếp tục nâng cao chỉ số này, Nghệ
An cần nỗ lực nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Xác
định chỉ số PCI là tiêu chí quan trọng trong việc
đánh giá về năng lực, môi trường kinh doanh, trong
năm 2019, tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải
pháp để cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy
sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Trong đó, trọng
tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo
thuận lợi, thông thoáng cho doanh nghiệp (DN)
triển khai các dự án.

Theo đó, Nghệ An đã ban hành các chính sách ưu
đãi, hỗ trợ đầu tư; chỉ đạo rà soát, theo dõi, đôn đốc
tiến độ thực hiện các Dự án. Đồng thời, tỉnh chỉ đạo
tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ
phận một cửa, một cửa liên thông. Để tăng cường
giải quyết vướng mắc khó khăn cho các doanh
nghiệp, UBND tỉnh định kỳ (2 tháng/lần) tổ chức hội
nghị giao ban Hiệp hội, hội doanh nghiệp doanh
nhân để lắng nghe ý kiến của DN, nhằm chia sẻ,
tháo gỡ khó khăn, góp phần tạo được sự đồng
thuận cao của doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Duy Hùng – Phụ trách công tác
Truyền thông – Đối ngoại Chi nhánh VCCI Nghệ An,
theo khảo sát của VCCI Nghệ An cộng đồng doanh
nghiệp đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Nghệ
An trong công tác CCHC, hỗ trợ doanh nghiệp
những năm gần đây. Để tiếp tục cải thiện chỉ số
này tỉnh cần tiếp tục duy trì giao ban giữa lãnh đạo
tỉnh và doanh nghiệp để kịp thời giải quyết những
khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Tích cực phát huy vai trò của các Hiệp hội doanh
nghiệp trong việc kết nối, thúc đẩy giao thương
kinh tế giữa các doanh nghiệp. Yếu tố quan
trọng nữa là lãnh đạo tỉnh năng động, luôn đồng
hành, hỗ trợ doanh nghiệp. Đặc biệt, là tiếp tục
thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đồng
thời cần có chế tài xử lý nghiêm những trường
hợp gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân và
doanh nghiệp
.
Phó Chủ tịch UBND Lê Ngọc Hoa khẳng định,
lãnh đạo tỉnh luôn đặt ra nhiệm vụ là tiếp tục cải
thiện, chú trọng nâng cao chỉ số PCI để thu hút
đầu tư. Để khắc phục những hạn chế cũng như
khai thác lợi thế của tỉnh về môi trường đầu tư,
kinh doanh, thể hiện sự năng động của địa
phương, tỉnh đã ban hành kế hoạch cải thiện,
nâng cao chỉ số PCI giai đoạn 2019 - 2020.

Tỉnh cũng đẩy nhanh triển khai ban hành và tổ
chức thực hiện "Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều
hành cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc
tỉnh (DDCI) "để đánh giá chất lượng điều hành
kinh tế của các sở, ban, ngành tỉnh và cấp huyện
thuộc tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư,
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tiếp
tục rà soát, đơn giản hóa TTHC, giảm thời gian
và chi phí cho DN. Tháo gỡ về thủ tục cho các
nhà đầu tư. Đặc biệt, việc Trung tâm Hành chính
công của tỉnh đi vào hoạt động - cơ quan đầu
mối tập trung tiếp nhận và trả kết quả TTHC,
dịch vụ công, là sự đột phá trong cải cách TTHC,
hướng tới sự hài lòng cho người dân và DN.

Theo ICT Việt Nam

Nghệ An: Nỗ lực cải thiện Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh

Tin tức PCI 
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Liên tục trong ba năm vươn lên giữ vị trí dẫn
đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
của cả nước, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định
niềm tin, sự hài lòng hơn của cộng đồng
doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư đối với công
tác chỉ đạo điều hành. Tỉnh từng bước khẳng
định tính bền vững, lan tỏa, quyết liệt các giải
pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Năm
2020, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục hướng đến mục
tiêu duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu cả nước
về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải
thiện bền vững năng lực cạnh tranh PCI, hướng
tới mục tiêu tăng dần điểm tổng PCI qua từng
năm.

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư Trần
Văn Hùng, những năm gần đây, nhằm hỗ trợ
DN hiệu quả, Quảng Ninh đã nỗ lực cải cách
thủ tục hành chính (TTHC), chủ động thiết lập
nhiều kênh, nhiều cách thức khác nhau để lắng
nghe, tạo không gian mở và thân thiện, gần
gũi giữa chính quyền các cấp, sở, ban, ngành
với DN, thực hiện hiệu quả "xúc tiến đầu tư tại
chỗ". Nhằm thu hút sự tham gia của các DN tư
nhân vào phát triển kinh tế - xã hội, Quảng
Ninh đã cơ cấu lại chi tiêu công, tiết kiệm chi
thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển để
tạo vốn mồi; thực hiện ba đột phá chiến lược,
ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ
thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ để giúp giảm
chi phí sản xuất; đa dạng hóa các hình thức
đầu tư theo phương thức đối tác công - tư
(PPP) để DN tư nhân cùng tham gia hợp tác.

Một trong những giải pháp cải thiện môi
trường đầu tư là Quảng Ninh cải cách TTHC
thực chất, hiệu quả hơn đối với người dân và
DN. Thay vì phải mất hàng năm để giải quyết
các vấn đề TTHC, giờ đây, nhà đầu tư chỉ mất
vài ngày, thậm chí là vài giờ.

Lorem ipsum dolor 

Quảng Ninh cải thiện môi trường
đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh

Chủ tịch Hiệp hội DN thành phố Cẩm Phả Ðào
Duy Hảo nhận xét: Tỉnh Quảng Ninh luôn đồng
hành cùng DN, trước những khó khăn do dịch
bệnh, tỉnh đã kịp thời hỗ trợ DN ổn định sản
xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm và thu
nhập cho người lao động. Các sở, ngành, địa
phương đều cam kết nỗ lực cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh. Ðồng thời, khuyến khích DN cấu
trúc lại, chủ động thích ứng hoàn cảnh mới,
nâng cao năng lực công nghệ, đổi mới phương
thức sản xuất, kinh doanh để ứng phó linh
hoạt, hướng tới phát triển bền vững hơn, hình
thành chuỗi liên kết, chuỗi cung ứng mới,...

Trong cuộc làm việc với tỉnh Quảng Ninh gần
đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ghi
nhận những kết quả trong huy động các
nguồn lực phát triển; đầu tư hạ tầng giao
thông theo hình thức PPP của Quảng Ninh;
nhất là đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách
TTHC, tinh gọn bộ máy, biên chế; sáp nhập
đơn vị hành chính, nhất là nhập huyện Hoành
Bồ vào TP Hạ Long tạo ra xung lực phát triển
rất lớn của tỉnh.

Quảng Ninh đã và đang khẳng định thương
hiệu, hình ảnh môi trường đầu tư kinh doanh
thuận lợi, an toàn và hấp dẫn, mở rộng cửa
chào đón các DN, nhà đầu tư trong và ngoài
nước bằng việc tiếp tục thực hiện đồng bộ các
giải pháp như thực hiện ba đột phá chiến lược,
đặc biệt ưu tiên nguồn lực đầu tư cho hệ thống
kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Ðể
tận dụng và phát huy mạnh mẽ tiềm năng thế
mạnh của mình, Quảng Ninh xác định tiếp tục
khơi thông các "điểm nghẽn" để thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội, hướng đến mục tiêu
không chỉ là trung tâm của vùng đông bắc mà
còn là trung tâm phát triển phía bắc của cả
nước; là phên dậu vững chắc giữ vững chủ
quyền an ninh biên giới phía đông bắc tổ quốc.

Lược trích Báo Nhân dân

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-kinh-te/quang-ninh-cai-thien-moi-truong-dau-tu-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-614033/


Từ thời điểm Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
(PCI) lần đầu được công bố vào năm 2006, Đà
Nẵng luôn là một trong những địa phương đi
đầu trong việc nỗ lực tạo lập môi trường đầu tư
kinh doanh thuận lợi và hấp dẫn. Tuy nhiên, 3
năm gần đây, vị trí của Đà Nẵng trên bảng xếp
hạng toàn quốc đã có sự sụt giảm. Chính vì vậy,
thành phố đã đề ra một số giải pháp để cải thiện
PCI trong năm 2020 và các năm tiếp theo, sẵn
sàng đón nhận làn sóng đầu tư sau Covid-19.

Theo đó, thành phố sẽ tập trung nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phục
vụ và hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh
cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính;
công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành
chính, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, các cơ chế
ưu đãi...; thường xuyên trao đổi, đối thoại với
doanh nghiệp; phối hợp xử lý và vận dụng linh
hoạt cơ chế, chính sách, pháp luật để giải quyết
nhanh các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của
doanh nghiệp. Ở mỗi chỉ số thấp điểm, giảm
điểm hay tăng điểm nhưng vẫn tụt hạng, lãnh
đạo thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở,
ban, ngành để cải thiện.

Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam (VCCI) - chi nhánh Đà Nẵng Nguyễn
Tiến Quang cho rằng, để tiếp tục cải thiện bền
vững PCI trong những năm tới, thành phố cần
nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian giữa ban
hành và thực thi chính sách; tiếp tục đẩy mạnh
quá trình công khai, minh bạch các chính sách,
chủ trương, nguồn lực phát triển, cơ hội tiếp cận
thị trường đầu tư cho doanh nghiệp. Song song
với đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách
hỗ trợ doanh nghiệp và thu hút đầu tư; ứng dụng
rộng rãi hơn, triển khai hiệu quả hơn thủ tục
hành chính công trực tuyến

;tạo cơ hội bình đẳng cho các doanh nghiệp
trong kinh doanh, đầu tư theo quy luật thị
trường và pháp luật.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần
Phước Sơn cho biết, cùng với các giải pháp
cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh,
thành phố cũng đang chuẩn bị các điều kiện
để sẵn sàng đón làn sóng chuyển hướng
đầu tư sau Covid-19. Trong đó, Sở Kế hoạch
và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có
liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn cho
các dự án quy mô lớn, chậm triển khai, tạo
điều kiện thúc đẩy đầu tư và khởi công dự
án. Đồng thời, sở sẽ chủ động, khẩn trương
báo cáo UBND thành phố và các bộ, ngành
xem xét, giải quyết những vấn đề vượt thẩm
quyền.

Từ đầu năm 2020 đến nay, hoạt động kinh
tế - xã hội Đà Nẵng chịu nhiều thiệt hại từ
Covid-19. Bên cạnh các giải pháp cải thiện
PCI, lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Kế
hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu Công
nghệ cao và các khu công nghiệp, Ban Xúc
tiến và Hỗ trợ đầu tư tiếp tục triển khai chủ
đề năm 2020 “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu
hút đầu tư”, đẩy mạnh các hoạt động quảng
bá về thành phố, tăng cường xúc tiến đầu tư
tại chỗ.

Lược trích Báo Đà Nẵng
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Từ đầu năm 2020 đến nay, hoạt động kinh
tế - xã hội Đà Nẵng chịu nhiều thiệt hại từ
Covid-19. Bên cạnh các giải pháp cải thiện
PCI, lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Kế
hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu Công
nghệ cao và các khu công nghiệp, Ban Xúc
tiến và Hỗ trợ đầu tư tiếp tục triển khai
chủ đề năm 2020 “Năm tiếp tục đẩy mạnh
thu hút đầu tư”, đẩy mạnh các hoạt động
quảng bá về thành phố, tăng cường xúc
tiến đầu tư tại chỗ.

Đà Nẵng: Cải thiện chỉ số PCI, đón làn sóng đầu tư mới
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Trà Vinh: Nhiều chính sách ưu đãi thu hút đầu tư

vào khu kinh tế, khu công nghiệp

Tỉnh Trà Vinh đang chỉ đạo các ngành chức
năng, địa phương triển khai thực hiện các giải
pháp đồng bộ và hiệu quả nhằm thu hút đầu
tư các dự án sản xuất vào khu kinh tế, khu
công nghiệp trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm
cho biết, tỉnh đề ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế
(GRDP) năm 2020 đạt từ 11 – 12 %; trong đó tỷ
trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm
ít nhất 70 % trong GRDP. Tuy nhiên, trong 6
tháng đầu năm nay, dịch tả lợn châu Phi, xâm
nhập mặn, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng
đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Để bù đắp những thiệt hại kinh tế, tỉnh tập
trung thực hiện phát triển song song sản xuất
nông nghiệp cùng với thu hút doanh nghiệp
đầu tư các dự án vào các khu kinh tế, khu
công nghiệp.

Theo đó, tỉnh chỉ đạo các ngành chuyên môn
và địa phương trong tỉnh làm tốt việc cải cách
thủ tục hành chính; cải thiện chỉ số năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); công khai danh sách
các dự án kêu gọi ưu đãi đầu tư trong năm
2020 và các dự án đến năm 2025 thông qua
minh bạch chính sách ưu đãi về đất đai, hô ̃ trợ
tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, hô ̃ trợ
kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đầu tư sản
xuất, kinh doanh, tuyển dụng và đào tạo nghề
cho người lao động...

Theo ông Đồng Văn Lâm, việc đẩy mạnh thu
hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh
được xem là giải pháp hữu hiệu để tăng trưởng
kinh tế nhanh, ổn định. Đây là lợi thế của tỉnh
bởi có nhiều khu kinh tế, khu công nghiệp,
thuận lợi cho doanh nghiệp đăng ký thực hiện
các dự án. Đặc biệt, tỉnh đang đẩy nhanh tiến
độ xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu
công nghiệp Cầu Quan và khu công nghiệp Cổ
Chiên với tổng diện tích 400 ha.

Riêng khu kinh tế Định An, nằm trên địa bàn
huyện Trà Cú và Duyên Hải được quy hoạch
xây dựng hơn 39.000 ha; trong đó thực hiện
giai đoạn 1 đến năm 2020 là trên 15.400 ha.
Đây là khu kinh tế ven biển tổng hợp đa ngành,
đa lĩnh vực, gồm công nghiệp, thương mại -
dịch vụ, du lịch, đô thị và nông - lâm - ngư
nghiệp. Khu kinh tế Định An còn được định
hướng phát triển thành vùng kinh tế động lực,
ưu tiên phát triển các ngành như sản xuất điện
năng, hóa dầu, đóng tàu cùng các ngành công
nghiệp phụ trợ khác. Đặc biệt, khi doanh
nghiệp đầu tư vào Khu kinh tế Định An được
tạo mọi điều kiện thuận lợi cùng những chính
sách ưu đãi, hỗ trợ nhiều hạng mục công trình
hạ tầng thiết yếu. Đến nay, khu kinh tế Định An
đã thu hút được 50 dự án, với tổng vốn đầu tư
154.855 tỷ đồng và tỉnh tiếp tục kêu gọi thu hút
đầu tư, nhất là đối với các doanh nghiệp, nhà
đầu tư nước ngoài./.

Theo Tạp chí Thông tin Đối ngoại
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việc ứng dụng công nghệ thông tin, công khai,
minh bạch các hoạt động thi hành án dân sự
hiệu quả chưa cao; năng lực, trình độ, ý thức
trách nhiệm của một bộ phận chấp hành viên,
công chức còn chưa đáp ứng được yêu cầu,
còn một số biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực
trong hoạt động thi hành án dân sự.

Tại hội nghị, đại diện các Sở, ngành, Cục, Chi
cục thi hành án dân sự, tổ chức tín dụng,
doanh nghiệp đã chia sẻ những khó khăn,
vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án
dân sự; mối quan hệ giữa hoạt động thi hành
án dân sự với PCI… Từ đó đề xuất các giải pháp
nâng cao hiệu quả của hoạt động này, góp
phần cải thiện PCI. Các đề xuất này không chỉ
nằm trong khâu hoàn thiện thể chế, pháp luật;
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào
hoạt động thi hành án dân sự…; mà còn tăng
cường sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan
trong thi hành án dân sự; cũng như sự hiểu biết
về vai trò của công tác thi hành án dân sự đối
với việc cải thiện chỉ số PCI của chính đội ngũ
cán bộ làm công tác thi hành án dân sự.

Phó bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng
nhân dân, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư
pháp tỉnh Bùi Xuân Hoà cho rằng, để doanh
nghiệp khi đầu tư, kinh doanh thực sự an tâm,
tin tưởng vào sự bảo vệ của pháp luật thì cần
tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tư
pháp, đặc biệt là nâng cao hiệu lực, hiệu quả
và rút ngắn thời gian thi hành án dân sự, đảm
bảo các quyết định dân sự trong các bản án
được thực thi trên thực tiễn, bảo vệ quyền và
lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Làm tốt
điều này sẽ góp phần tăng chỉ số “Thiết chế
pháp lý và An ninh trật tự”, tăng thứ hạng xếp
loại Chỉ số PCI của Thái Nguyên.

Lược trích theo Đại biểu Nhân dân
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Thái Nguyên: Hiến kế cải thiện Chỉ số PCI

Ngày 30.7, tại Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp
tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị “Nâng
cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành án dân
sự góp phần cải thiện Chỉ số PCI trên địa bàn
tỉnh Thái Nguyên”. Phó bí thư thường trực, Chủ
tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban Chỉ đạo
Cải cách tư pháp tỉnh Bùi Xuân Hoà đã chủ trì
hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó bí thư Thường trực,
Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban Chỉ
đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bùi Xuân Hoà cho
rằng, những năm gần đây, chỉ số “Thiết chế
pháp lý và An ninh trật tự” của tỉnh Thái Nguyên
luôn được cải thiện, có thứ hạng cao và có xu
hướng bền vững. Trong kết quả xếp hạng 10 chỉ
số thành phần PCI của tỉnh thì chỉ số “Thiết chế
pháp lý và An ninh trật tự” là một chỉ số ổn định
và được đánh giá cao (thường xếp thứ 3/10 chỉ
số thành phần của tỉnh).

Riêng đối với chỉ tiêu liên quan trực tiếp đến
hoạt động thi hành án dân sự “Phán quyết của
Tòa án được thi hành nhanh chóng” những năm
gần đây thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên
luôn nằm trong tốp đầu so với toàn quốc: Năm
2017 đạt 74% (xếp thứ 10), năm 2018 đạt 84%
(xếp thứ 1), năm 2019 đạt 80% (xếp thứ 9). Tuy
nhiên, thời gian qua công tác thi hành án dân sự
còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, khó khăn,
vướng mắc, làm giảm hiệu lực, hiệu quả và
niềm tin của doanh nghiệp đối với hoạt động
này.

Liên quan đến vấn đề này, Cục trưởng Cục Thi
hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Xuân
Tùng cho biết, các quy định về thủ tục thi hành
án dân sự còn rườm rà, thiếu tinh gọn; công tác
quản lý đất đai, đăng ký tài sản, kê khai tài sản
còn nhiều khó khăn cho công tác xác minh, truy
tìm tài sản;

https://www.daibieunhandan.vn/hien-ke-cai-thien-chi-so-pci-w1nbvohjff-45105


Yên Bái hướng tới tốp đầu khu vực về CCHC

Trong 10 năm tới, Yên Bái hướng tới mục tiêu trở
thành một trong những tỉnh tốp đầu của khu vực
trung du và miền núi phía Bắc về cải cách hành
chính (CCHC) và cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh.

Phát biểu kết luận tại Hôi nghị trực tuyến với các
sở, ngành, địa phương của tỉnh tổng kết công tác
cải CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
giai đoạn 2011-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai
đoạn 2021-2030., Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ
Đức Duy khẳng định, trong giai đoạn 2021-2030,
Yên Bái xác định, CCHC, cải thiện môi trường đầu
tư kinh doanh phải được triển khai đồng bộ,
thường xuyên, liên tục, kiên trì, nghiêm túc, với sự
vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lấy sự hài lòng
của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh
giá hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp,
năng lực lãnh đạo, điều hành của người đứng đầu.

Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng
cao Chỉ số PCI của tỉnh và Chỉ số DDCI của các sở,
ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ
Đức Duy lưu ý các cơ quan chức năng của địa
phương tập trung nâng cao chất lượng công tác
xây dựng và quản lý quy hoạch, công bố công
khai các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án,
dự án của tỉnh, của các ngành, lĩnh vực, tạo điều
kiện tối đa cho doanh nghiệp tiếp cận, khai thác
thông tin phục vụ xây dựng kế hoạch sản xuất
kinh doanh. Triển khai thực hiện có hiệu quả các
chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh về cải thiện
môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh va ̀ hỗ trợ doanh nghiệp.

Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, phát triển
doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tích cực, chủ động
tháo gỡ các trở ngại đối với các doanh
nghiệp, nhất là về thủ tục gia nhập thị trường,
đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường... theo
hướng bình đẳng, công bằng, tạo thuận lợi
nhất cho doanh nghiệp trong khuôn khô ̉ pháp
luật. Đặc biệt, trong bối cảnh khó khăn chung
của thế giới và trong nước ảnh hưởng của
dịch bệnh Covid-19.

Rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm
tra nhằm hạn chế, giảm bớt các cuộc thanh
tra, kiểm tra chưa thực sự cần thiết; không
thanh tra ngoài kế hoạch, kể cả thanh tra
hành chính và thanh tra chuyên ngành;
chuyển mạnh từ "tiền kiểm"sang "hậu kiểm".

Nâng cao hơn nữa tính minh bạch, hiệu quả
hoạt động của chính quyền các cấp, nhất là
cấp xã, đề cao trách nhiệm giải trình của
chính quyền cơ sở đối với người dân, nhất là
các vấn đề liên quan trực tiếp tới đời sống
nhân. Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy
đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp, Hội Doanh
nghiệp tre ̉, Hội Nữ doanh nhân và Liên minh
Hợp tác xã tỉnh nguyên cứu, bám sát các chủ
trương, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch,
chương trình, đề án phát triển KT-XH của tỉnh
để xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất
kinh doanh trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế
mạnh của tỉnh và phù hợp với năng lực, sở
trường của doanh nghiệp.
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Tích cực tham gia nghiên cứu, phản biện;
cùng cộng đồng doanh nghiệp nghiên cứu,
đề xuất với chính quyền xây dựng, ban hành
các cơ chế chính sách phù hợp, sát thực tế,
góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, là cầu nối
giữa chính quyền với doanh nghiệp, góp
phần đưa cơ chế, chính sách ưu đãi của
Trung ương, của tỉnh tới doanh nghiệp, giúp
doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ giải quyết
các quy trình, ,thủ tục trong đầu tư, sản xuất,

kinh doanh, góp phần cải thiện năng lực
cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp nói
riêng và nâng cao năng lực cạnh tranh của
tỉnh Yên Bái nói chung.

Kịp thời tiếp thu, phản ánh các kiến nghi ̣, đề
xuất của cộng đồng doanh nghiệp đối với
các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt
là những phản ánh về các cơ quan đơn vị, tô ̉
chức, cán bộ gây kho ́ khăn, nhũng nhiễu khi
thực hiện thủ tục hành chính làm ảnh hưởng
đến hoạt động của doanh nghiệp; thông tin
tới Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, xử lý./.

Lược trích Báo Chính phủ
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Nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết số
02/NQ-CP ngày 1-1-2020 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, từ đầu năm đến nay việc khuyến khích
doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đăng ký
dịch vụ công cấp độ 3, cấp độ 4 đối với lĩnh
vực đăng ký doanh nghiệp tại tỉnh đã có
những kết quả đáng khích lệ, tỷ lệ hồ sơ đăng
ký qua mạng điện tử chiếm trên 95%.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã
đẩy mạnh triển khai thực hiện giao dịch điện
tử lĩnh vực BHXH nhằm giảm thời gian thực
hiện các thủ tục hành chính liên quan đến thu,
nộp BHXH; đồng thời triển khai thực hiện việc
nhận vàtrảkết quảthủ tục hành chính qua
hệthống bưu điện. Đối với công tác giải quyết
các chế độ đã được các cấp, các ngành
trong tỉnh thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính
xác. Trong 6 tháng đầu năm 2020, ngành
chức năng của tỉnh đã tiếp nhận khoảng
393.430 lượt hồ sơ, trong đó số hồ sơ nộp
qua bưu điện là 28.767 hồ sơ, số hồ sơ nộp
trực tiếp là 62.326 hồ sơ, số hồ sơ nộp qua
giao dịch điện tử là 302.337 hồ sơ; trả kết quả
là 384.271 hồ sơ các loại, tăng 2,7% so với
cùng kỳ năm trước...

Theo UBND tỉnh, trong thời gian tới tỉnh sẽ
khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải
pháp khắc phục tác động của dịch bệnh
Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh
tế đất nước theo Kết luận số 77-KL/TW của
Bộ Chính trị ngày 5-6-2020; tiếp tục cải thiện
môi trường đầu tư, theo dõi tình hình hoạt
động, kịp thời giải quyết khó khăn cho
doanh nghiệp và nhà đầu tư. Song song đó,
tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm chi phí
doanh nghiệp, các hoạt động hỗ trợ pháp lý
cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; nâng
cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ
số hội nhập kinh tế quốc tế.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục quan tâm tháo gỡ
vướng mắc của các khu, cụm công nghiệp
đang triển khai; lập đề án xây dựng một số
khu công nghiệp công nghệ cao, khu, cụm
công nghiệp hỗ trợ phục vụ cho các doanh
nghiệp nhỏ và vừa. Tỉnh cũng tiếp tục thực
hiện cải cách toàn diện công tác quản lý,
kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng
thông tin một cửa quốc gia; đẩy mạnh thanh
toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực
tuyến cấp độ 4, 5…

Theo Báo Bình Dương
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Đồng thời, tỉnh cũng thành lập tổ công tác
nâng cao năng lực cạnh tranh các sở,
ngành và UBND cấp huyện để tham mưu
các giải pháp cải thiện chỉ số PCI và triển
khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh
tranh các sở, ngành và UBND cấp huyện
(gọi tắt là Bộ chỉ số DDCI) trong việc điều
hành và phục vụ doanh nghiệp, người dân...

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như
việc phối hợp của các sở, ban ngành tỉnh
và UBND các huyện, thị xã, thành phố
trong việc giải quyết kiến nghị, khó khăn,
vướng mắc của nhà đầu tư, doanh nghiệp
cũng như trong triển khai các chính sách
hỗ trợ doanh nghiệp tuy có cải thiện nhưng
vẫn chưa kịp thời và thiếu sự đồng bộ. Tuy
tỉnh đã đưa vào vận hành Trung tâm Phục
vụ hành chính công nhưng vẫn còn một số
công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả xử lý thủ tục hành chính thiếu tính
chuyên nghiệp và thái độ phục vụ chưa
cao, do vậy phần nào ảnh hưởng đến nỗ
lực cải cách hành chính chung của tỉnh.

Xác định công tác cải cách chỉ số PCI là một
trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần thúc
đẩy kinh tế - xã hội tỉnh phát triển, Tỉnh ủy,
UBND tỉnh Sóc Trăng tập trung lãnh, chỉ đạo và
giao các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã,
thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ, giải
pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư để cải
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh như: cải cách thủ tục hành
chính theo hướng một cửa liên thông; rút ngắn
thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh
vực đăng ký doanh nghiệp, đất đai, chọn nhà
thầu; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu
và thái độ phục vụ của các bộ phận liên quan
đến giải quyết thủ tục hành chính cho doanh
nghiệp, nhà đầu tư; triển khai các hoạt động hỗ
trợ doanh nghiệp, hỗ trợ các nhà đầu tư; thường
xuyên đối thoại doanh nghiệp để lắng nghe kiến
nghị và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho
doanh nghiệp và nhà đầu tư; phân công sở,
ngành đầu mối trong việc kêu gọi đầu tư và hỗ
trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh quá trình đăng ký
và triển khai các dự án đầu tư; đưa vào vận
hành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
nhằm giúp doanh nghiệp, người dân thuận lợi
hơn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính.
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Hiện nay vẫn còn một số chồng chéo về quy
định giữa các luật, giữa các văn bản quy
phạm pháp luật, do vậy doanh nghiệp, nhà
đầu tư còn gặp nhiều vướng mắc trong hoạt
động. Tuy nhiên, việc phối hợp và tham mưu
giải quyết vướng mắc của các đơn vị có liên
quan trong tháo gỡ khó khăn cho doanh
nghiệp, nhà đầu tư còn thiếu sự chủ động, do
vậy, cảm nhận của doanh nghiệp, nhà đầu tư
về tính năng động của lãnh đạo tỉnh giảm so
với năm 2018.

Công tác truyền thông việc thực hiện các
chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ đầu
tư và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải
thiện PCI của tỉnh chưa kịp thời, hiệu quả; hơn
nữa chỉ có một số ít chủ doanh nghiệp trực
tiếp thực hiện các thủ tục hành chính, đa
phần do nhân viên của doanh nghiệp hoặc
các đơn vị tư vấn thực hiện. Từ đó, doanh
nghiệp, nhà đầu tư chưa cảm nhận đầy đủ
các nỗ lực của tỉnh; dẫn đến ý kiến đánh giá
của doanh nghiệp trong một số trường hợp
chưa chính xác, điển hình như doanh nghiệp
có ý kiến là phải mất 7 ngày để thực hiện thủ
tục đăng ký doanh nghiệp nhưng thực tế, kết
quả xử lý không quá 2 ngày làm việc.

Đây chính là các nguyên nhân khiến cộng đồng
doanh nghiệp tỉnh chưa đánh giá cao sự cải thiện
của tỉnh, dẫn đến một số chỉ số thành phần giảm
điểm so với năm 2018. Do vậy, dù tỉnh có nhiều
nỗ lực trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh, nhưng theo cảm nhận của các doanh
nghiệp, việc cải thiện của tỉnh vẫn còn chậm hơn
so với phần lớn các tỉnh, thành phố. Vì vậy, trong
thời gian tới, tỉnh cần phân tích kỹ nguyên nhân,
hạn chế dẫn đến việc giảm điểm số hoặc điểm số
ở mức thấp của một số chỉ số thành phần; đồng
thời cần tham khảo thêm kinh nghiệm tại các
tỉnh, thành phố có cải thiện tốt về kết quả xếp
hạng PCI để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp quyết
liệt trong cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư
tại tỉnh.

Với sự quyết tâm, quyết liệt triển khai đồng bộ
các nhóm giải pháp, cộng đồng doanh nghiệp,
nhà đầu tư sẽ cảm nhận, đánh giá tích cực hơn
về những nỗ lực của tỉnh, từ đó góp phần cải
thiện chỉ số PCI và nâng cao hiệu quả thu hút đầu
tư của tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp
theo.

Theo Trang thông tin Điện tử Sóc Trăng

https://cchc.soctrang.gov.vn/-/no-luc-cai-thien-chi-so-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh


Hải Phòng cần đi đầu, sáng tạo trong cải cách hành chính

Ngày 4/7, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng
Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo
Cải cách hành chính Trương Hòa Bình đã đi
kiểm tra công tác thực hiện cải cách hành
chính (CCHC) tại Ban Chỉ huy Biên phòng cửa
khẩu cảng Hải Phòng, và Bộ phận một cửa
UBND quận Ngô Quyền.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc sau khi kiểm
tra thực tế trên địa bàn ngày 4/7, Phó Thủ
tướng đánh giá cao những kết quả trong công
tác CCHC của Hải Phòng với nhiều chuyển biến
rõ rệt, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Điều này được thể hiện rõ nét qua chỉ số hài
lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp
đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà
nước năm 2019 đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố;
chỉ số cải cách hành chính năm 2019 đứng thứ
4/63 tỉnh, thành phố và tiếp tục giữ vị trí TOP 5
đứng đầu trên bảng xếp hạng; chỉ số năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 thuộc
nhóm tỉnh, thành phố có điểm số tốt với 68,73
điểm, đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố, cao hơn 6
bậc so với năm 2018.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng Thường
trực đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của
UBND TP Hải Phòng, của Bộ Tư lệnh Bộ đội
Biên phòng, Bộ đội biên phòng Thành phố do
đã tích cực triển khai kịp thời, đầy đủ nội dung
công tác CCHC.

Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn Hải
Phòng quyết tâm, đổi mới, sáng tạo, đột phá
hơn nữa, tiếp tục thực hiện hiệu quả cao nội
dung nhiệm vụ công tác CCHC theo Chương
trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 -
2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030. Hải
Phòng cần tiếp tục là địa phương đi đầu trong
triển khai, thực hiện công tác CCHC; không chỉ
thực hiện tốt công tác CCHC tại thành phố, mà
còn đóng góp những cơ chế mô hình, sáng
kiến, cách làm mới, đột phá đi đầu để các tỉnh,
thành phố khác tham khảo, học tập.

Hải Phòng cần nâng cao chất lượng tham
mưu xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản
quy phạm pháp luật; tiếp tục sắp xếp, kiện
toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn,
hoạt động hiệu lực, hiệu quả và gắn kết chặt
với tinh giản biên chế; đẩy mạnh phân cấp
thẩm quyền giải quyết công việc gắn quyền
hạn với trách nhiệm trong công tác tổ chức
bộ máy và cán bộ; tổ chức triển khai xây dựng
Chính phủ điện tử phải gắn kết chặt chẽ với
CCHC, nhất là cải cách thủ tục hành chính,
nhằm tăng cường tính hiệu quả, bền vững.

Trong công tác đấu tranh chống buôn lậu,
gian lận thương mại và hàng giả, thành phố
Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cần
chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, xác định là nhiệm
vụ quan trọng, thường xuyên, không có ”vùng
cấm”.

Theo Báo Kinh tế Đô thị
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http://kinhtedothi.vn/hai-phong-can-di-dau-sang-tao-trong-cai-cach-hanh-chinh-388966.html
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Phú Yên: Chỉ số chi phí thời gian: Điểm yếu cần

Tiếp tục cải thiện

Tin tức PCI 

Ông Nguyễn Duy Dương, Giám đốc Sở TN-MT
cho biết: “Thời gian qua, việc giải quyết TTHC liên
quan đến đất đai của sở chậm trễ hơn so với quy
định vì nhiều lý do khác nhau. Trong thời gian
đến, sở tiếp tục khắc phục, đẩy mạnh việc đơn
giản hóa các TTHC; nâng cao trách nhiệm của
cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ”.

Theo ông Bùi Trấn Biên, chủ một doanh nghiệp ở
huyện Tuy An, việc cắt giảm thời gian giải quyết
các TTHC những năm gần đây được huyện quan
tâm, nhất là các thủ tục liên quan đến cấp phép
kinh doanh. Điều này tạo điều kiện cho doanh
nghiệp rất nhiều. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn
chế, nhất là trong việc cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất; đo đạc xác định nguồn gốc
đất nên đôi lúc gây chậm trễ cho quá trình sản
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Vấn đề rà
soát, bãi bỏ, rút ngắn từ 35-50% thời gian giải
quyết TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất,
kinh doanh và đầu tư cho thấy UBND tỉnh và các
sở, ngành liên quan rất quan tâm đến công tác
này. Tuy nhiên, theo Sở Nội vụ, hiện vẫn còn hơn
30% hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai bị trễ hẹn nhưng
nhiều cơ quan, địa phương chưa nghiêm túc xin
lỗi theo quy định; chưa quan tâm kiểm tra, kiên
quyết xử lý sai phạm và chậm đề xuất giải pháp
phù hợp, hiệu quả để xử lý triệt để những vấn đề
hạn chế khuyết điểm.

Việc bứt phá trong cải thiện chỉ số chi phí
thời gian được tỉnh xác định là vô cùng cần
thiết, góp phần tăng sự hài lòng của tổ chức,
cá nhân, doanh nghiệp. Chỉ số này là 1 trong
8 chỉ số thành phần quan trọng để nâng cao
năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và
địa phương (DDCI). Tuy nhiên, qua kết quả
công bố Bộ chỉ số DDCI của 2 năm qua, chỉ
số thành phần này bị khoanh vùng là điểm
yếu cần tiếp tục cải thiện của Phú Yên.

Theo bảng xếp hạng DDCI năm 2019, hầu
hết các sở, ngành có quan hệ mật thiết đến
các hoạt động sản xuất, kinh doanh của
doanh nghiệp đều không đạt kỳ vọng của
doanh nghiệp về chi phí thời gian, bao gồm
cả các sở, ngành quan trọng và cơ bản lẫn
các đơn vị quản lý chuyên ngành. Đối với chi
phí này của khối địa phương chỉ có huyện
Sơn Hòa và Đồng Xuân là nhỉnh hơn, 7 địa
phương còn lại đều giảm sút. Sự tụt giảm
này cho thấy công tác cải cách thủ tục hành
chính (TTHC) và hơn hết là thái độ phục vụ
của đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ
máy chính quyền, nhất là cán bộ trực tiếp
giải quyết thủ tục phải được chú trọng cải
thiện hơn nữa.
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Theo đồng chí Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
để nâng cao hiệu quả trong việc giảm thời
gian giải quyết TTHC, giải pháp tăng cường
ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết
các TTHC được coi là hữu hiệu. Ngoài ra còn
phải thiết lập đường dây nóng tiếp nhận
phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà
đầu tư; thành lập tổ công tác giúp việc cho
UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương hỗ
trợ các nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư dự án
tại tỉnh tiếp cận thông tin, thủ tục và quy trình
đầu tư dự án từ giai đoạn đề xuất chủ trương
đến khi hoàn thành dự án. Để làm được điều
này thì thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ,
công chức trong bộ máy chính quyền của
tỉnh phải luôn được duy trì và cải thiện.

TS Võ Ngọc Anh, Trưởng nhóm nghiên cứu DDCI
tại Phú Yên nhìn nhận: Kết quả về chỉ số chi phí
thời gian trên địa bàn Phú Yên cho thấy, hầu hết
các doanh nghiệp được khảo sát đánh giá thời
gian giải quyết TTHC lâu hơn so với quy định; quy
trình và thủ tục còn phức tạp, khó thực hiện. Do
đó, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa hài lòng về
mức độ giải quyết công việc và thái độ của đội
ngũ cán bộ. Nhiều doanh nghiệp chưa nhận được
sự hỗ trợ nhiệt tình từ cơ quan chức năng, cho
rằng có biểu hiện ưu tiên các doanh nghiệp, đơn
vị có mối quan hệ thân thiết với cơ quan giải
quyết TTHC. Vì vậy, trong thời gian tới, các cơ
quan, địa phương cần nghiêm túc cắt giảm tối đa
thời gian giải quyết thủ tục, nâng cao tinh thần
thái độ giao tiếp của đội ngũ cán bộ khi tiếp xúc
với người dân và các tổ chức, doanh nghiệp;
thường xuyên cập nhật, công khai các thủ tục,
các khoản phí phải thu, bộ thủ tục mẫu chuẩn...

Theo Báo Phú Yên

http://www.baophuyen.com.vn/412/241587/chi-so-chi-phi-thoi-gian--diem-yeu-can-tiep-tuc-cai-thien.html


Cải cách hành chính (CCHC) là một trong các chương
trình đột phá mang tính toàn diện được TP.HCM đề ra
trong hai nhiệm kỳ đại hội gần nhất (khóa 9 và 10).
Với những kết quả đạt được, chương trình này đã góp
phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế - xã hội,
đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp (DN)
trên địa bàn thành phố. Tuy vậy, để sự phát triển của
thành phố nhanh và bền vững hơn, công tác CCHC
cần có những giải pháp, hướng đi mạnh mẽ, quyết liệt
hơn.

Với những nỗ lực đó, thời gian qua, tại các đơn vị,
nhiều mô hình hay về CCHC đã ra đời trên nền tảng
công nghệ đã khẳng định được tính hiệu quả. Tiêu
biểu như, mô hình “Bình Thạnh trực tuyến” của quận
Bình Thạnh được cài đặt trên thiết bị điện thoại thông
minh đến tận người dân trên địa bàn, tiếp xúc các hộ
kinh doanh trên từng tuyến đường giúp phát hiện và
xử lý vi phạm về trật tự đô thị, cung cấp thông tin, tạo
điều kiện hỗ trợ cho người dân một số tính năng nổi
bật. Tương tự, các mô hình ứng dụng “Thông tin quy
hoạch thành phố” giúp tra cứu thông tin quy hoạch tại
Sở Quy hoạch - Kiến trúc bằng các ứng dụng trên
điện thoại thông minh, máy tính bảng và trang thông
tin điện tử; mô hình tuyên truyền, vận động nhân dân
sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
trên địa bàn quận Bình Tân; mô hình liên thông điện tử
giữa cơ quan tài nguyên - môi trường với cơ quan
thuế tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận
12;… đều nhận được những đánh giá rất cao của người
dân trong quá trình giao dịch.

Để nâng cao hơn nữa kết quả chương trình CCHC,
năm 2019, thành phố cũng chọn chủ đề về CCHC làm
nội dung trọng tâm, xuyên suốt để thực hiện. Nhờ đó,
các mục tiêu, kết quả của chương trình này được
nâng lên một bước. Đánh giá kết quả đạt được trong
công tác CCHC, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ
tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Bên
cạnh sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, sự vào cuộc
đồng bộ của chính quyền, công tác này cũng nhận
được sự đồng thuận của người dân, DN. Đây là những
nỗ lực để làm thước đo đánh giá sự hài lòng của nhân
dân với quyết tâm của thành phố.

Trong 5 năm tới, thành phố xác định con
người là trung tâm của công tác CCHC,
nâng cao chất lượng môi trường sống và
làm việc của người dân. Thành phố phấn
đấu là một trong năm địa phương dẫn
đầu cả nước về xếp hạng chỉ số hiệu quả
quản trị và hành chính công cấp tỉnh
(PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh (PCI) và chỉ số CCHC (PAR - index);
tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ
của cơ quan nhà nước trên từng lĩnh vực
đạt hơn 95%. Theo đồng chí Nguyễn
Thành Phong, bên cạnh nâng cao, phát
triển các mục tiêu về cơ sở hạ tầng, kỹ
thuật, thành phố đặt trọng tâm đối với
mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức có phẩm chất đạo đức
tốt, có năng lực đáp ứng tình hình mới,
chú trọng nâng cao năng lực trình độ đội
ngũ cán bộ làm công tác CCHC; nâng
cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong các
tình huống tại công sở; tạo điều kiện để
cán bộ, công chức học tập, nâng cao
trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu
ngày càng cao của công việc.

Theo Báo Nhân dân
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TP.HCM: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng

phục vụ
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Về dự báo trong thời gian tới,
đồng chí Nguyễn Thành Phong
cho rằng, cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ tư đang diễn biến
rất nhanh sẽ làm thay đổi lối
sống, phong cách làm việc, giao
tiếp của con người. Thành phố với
vị trí là nền kinh tế lớn nhất của
cả nước, số lượng DN chiếm 1/3
của cả nước, tốc độ di dân ngày
càng tăng, đây là thuận lợi nhưng
cũng đặt ra nhiều thách thức về
yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ, đổi mới quản trị, xây
dựng chính quyền điện tử;...

https://nhandan.com.vn/tin-chung1/day-manh-cai-cach-hanh-chinh-nang-cao-chat-luong-phuc-vu-617947/


MỘT SỐ ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
THEO NGHỊ QUYẾT 02/NQ-CP CHÍNH PHỦ CỦA
CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG QUÝ I/2020
(Để tải nội dung các văn bản, xem tại http://pcivietnam.vn/category/van-ban-tinh)

Tên tỉnh Số hiệu
Ngày ban 

hành Tên văn bản

Quảng
Nam 1757/QD-UBND 01/07/2020

Quyết định Ban hành kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ 
số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI Quảng Nam năm 
2020

Sơn La 2116/UBND-TH 07/07/2020
Về việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, tháo gỡ khó 
khăn cho doanh nghiệp, cải thiện moi trường kinh doanh

Lai Châu 1358/KH-UBND 08/07/2020
Kế hoạch Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng 
cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lai Châu 
năm 2020

Lâm
Đồng

140/BC-UBND 09/07/2020 Báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện cam kết cải thiện 
MTKD, đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Đồng Tháp 164/KH-UBND 10/07/2020
Kế hoạch Tiếp tục cải thiện Chỉ số PCI tỉnh Đồng Tháp 
năm 2020

Bình Phước 225/BC-TCT 14/07/2020
Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình hành động 
nâng cao Chỉ số PCI Bình Phước năm 2019, phương 
hướng nhiệm vụ năm 2020

Điện Biên 2108/UBND-Ctr 20/07/2020
Chương trình hành động Thực hiện Đề án nâng cao chỉ 
số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong năm 2020 
và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Điện Biên

http://pcivietnam.vn/category/van-ban-tinh


hoạt động đã và sắp diễn ra

Chuỗi sự kiện Đã

diễn ra trong quý

Lâm Đồng
| 10/07/2020

Sơn La
| 04/08/2020

Quý III/2020

Cà Mau | 12/ 10/2020

Chuỗi sự kiện sắp

diễn ra

Bến Tre
| 31/07/2020

Đắk Nông
| 13/07/2020

ẤN PHẨM MỚI RA MẮT
(Để tải nội dung ấn phẩm, vui lòng truy cập https://pcivietnam.vn/an-
pham/bao-cao-danh-gia-tac-dong-cua-bien-doi-khi-hau-doi-voi-doanh-
nghiep-viet-nam-ct180

Báo cáo Đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu đối với
doanh nghiệp Việt Nam

Lào Cai
| 11/08/2020

Bình Phước
| 04/09/2020



Dự án Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Tầng 6, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

+84 24 3574 6983
+84 24 3577 1459

Email: pci@vcci.com.vn, vcci.pci@gmail.com
Website: pcivietnam.vn 
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