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KẾ HOẠCH 

Thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) 

của Thanh tra tỉnh năm 2019 

 

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh 

Cao Bằng về việc Phê duyệt Đề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI) của tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 1456/KH-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2018 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016-2017 và định hướng đến năm 2020, 

Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh 

cấp sở, ngành, huyện, thành phố (DDCI) năm 2019 với những nội dung cụ thể 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YẾU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của UBND 

tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; 

góp phần cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá 

thể, hợp tác xã đang đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh 

phát triển bền vững; nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh các 

ngành kinh tế, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019. 

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về ý nghĩa, vai trò và tầm 

quan trọng của công tác cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh cấp sở, ngành xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cơ 

quan Thanh tra tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh phải tiến hành đồng bộ, 

gắn liền với công tác chuyên môn, tạo sự thống nhất về mục tiêu, nội dung và 

hành động.  

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, thanh tra viên có phẩm chất và năng 

lực đáp ứng thực hiện nhiệm vụ công cụ trên quan điểm tạo điều kiện thuận lợi 

cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã đang đầu tư, hoạt động sản 

xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; cải tiến quy trình, lề lối, tác phong làm việc 

đơn giản hoá các thủ tục hành chính. ` 

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

1. Tính minh bạch  

- Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, hộ kinh doanh, nhân dân tiếp 
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cận thông tin, các văn bản quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực phòng 

chống tham nhũng, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và xử lý 

đơn thư; tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến tham gia của các tổ chức, cá 

nhân.  

- Nâng cao chất lượng hoạt động của trang thông tin điện tử của cơ quan; 

công khai, minh bạch kế hoạch thanh tra; công khai kết luận thanh tra, quyết 

định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo; thường xuyên cập nhật các 

văn bản, chính sách, hoạt động của ngành Thanh tra trên trang thông tin điện tử 

Thanh tra tỉnh, nhằm giúp người dân và doanh nghiệp thuận lợi hơn trong tiếp 

cận với các thông tin.  

- Niêm yết công khai đầy đủ và giải quyết tất cả các thủ tục hành chính tại 

bộ phận “Một cửa”; phân công cán bộ thường xuyên tiếp cá nhân, tổ chức trực 

tiếp tư vấn, hỗ trợ các cá nhân, tổ chức thực hiện đúng các văn bản pháp luật 

quy định về kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo. 

2. Tính năng động 

- Tổng hợp ý kiến đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp để kịp thời nắm 

bắt những khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và xử lý đơn thư; tham mưu đề xuất xử lý để tìm giải pháp tháo 

gỡ, khắc phục, tạo niềm tin cho doanh nghiệp, các hộ kinh doanh, nhân dân đối 

với hoạt động thanh tra. 

- Kịp thời nắm bắt thông tin phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân 

liên quan đến lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham 

nhũng; về các hành vi nhũng nhiễu trong hoạt động công vụ trên địa bàn tỉnh. 

3. Chi phí thời gian 

- Thường xuyên giám sát, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của 

công chức, người lao động; nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh 

thần, thái độ làm việc của công chức, thanh tra viên trong cơ quan; sự phối hợp 

giữa các phòng, đơn vị trong thực hiện quyền thanh tra, giải quyết khiếu nại tố 

cáo và giải quyết thủ tục hành chính. 

- Quán triệt đến toàn thể công chức, thanh tra viên thực hiện tốt nội quy tiếp 

công dân của Thanh tra tỉnh; 5 điều kỷ luật đối với công chức, thanh tra viên 

Thanh tra tỉnh và các thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan.  

- Tăng cường theo dõi, đôn đốc và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương thực hiện Kế hoạch số 1902/KH-UBND ngày 25/6/2018 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 

của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với 

doanh nghiệp;  

4. Chi phí không chính thức 

- Đẩy mạnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của từng công chức, người 

lao động; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các đoàn thanh 

tra nhằm chấn chỉnh tác phong, thái độ của cán bộ, công chức, thanh tra viên 

trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. 
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- Khi tiến hành hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp, các 

hộ kinh doanh đảm bảo minh bạch, khách quan không gây cản trở hoạt động sản 

xuất, kinh doanh đơn vị;  

- Không để xảy ra tình trạng công chức, thanh tra viên gây phiền hà, nhũng 

nhiễu, vòi vĩnh đối với tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết thủ tục hành chính; 

nghiêm cấm việc nhận tiền, quà không đúng quy định. Xử lý nghiêm đối với 

những trường hợp lợi dụng hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp 

dân, xử lý đơn thư để nhũng nhiễu, trục lợi, gây phiền hà và làm tăng chi phí 

không chính thức của doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cá thể. 

5. Hỗ trợ doanh nghiệp 

- Bố trí công chức có trình độ, năng lực chuyên môn hướng dẫn, giải đáp và 

tư vấn, hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính được rõ ràng và đầy đủ 

tạo sự thân thiện, hài lòng của người dân và doanh nghiệp. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại 

tố cáo, phòng chống tham nhũng nhằm chấn chỉnh tạo sự chuyển biến từ nhận 

thức đến hành động trong công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo đối với doanh nghiệp, các hộ kinh doanh và nhân dân. 

- Chỉ đạo tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra theo đúng định hướng, kế 

hoạch thanh tra đã phê duyệt; chủ động kiểm tra, rà soát các kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra nhằm hạn chế, khắc phục sự chồng chéo, trùng lặp, đảm bảo không quá 

01lần/năm đối với doanh nghiệp theo Kế hoạch số 1902/KH-UBND ngày 

25/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về thực hiện Chỉ thị 

20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

6. Thiết chế pháp lý 

- Duy trì hòm thư góp ý, hệ thống đường dây nóng để tiếp nhận các phản 

ánh, thắc mắc, kiến nghị của doanh nghiệp và hợp tác xã về hành vi nhũng nhiễu 

của cán bộ, công chức tại trụ sở cơ quan, bảng niêm yết thủ tục hành chính và 

trên trang thông tin điện tử của đơn vị. 

- Sẵn sàng tiếp nhận ý kiến của người dân, doanh nghiệp thông qua tất cả 

các kênh thông tin. Kịp thời giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ 

công chức, thanh tra viên của cơ quan đảm bảo, công khai, minh bạch đúng quy 

định của pháp luật trong quá trình giải quyết. 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền pháp luật về phòng chống 

tham nhũng, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo đến cộng 

đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể và nhân dân. 

7. Vai trò người đứng đầu 

- Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác 

năm 2019; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; gắn 

trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, phân công cụ thể từng 

đồng chí lãnh đạo cơ quan phụ trách các lĩnh vực công tác và quản lý các phòng, 

đơn vị; điều hành công việc theo đúng quy chế làm việc của cơ quan; duy trì chế 

độ giao ban lãnh đạo cơ quan thường xuyên, định kỳ.  
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- Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm và có biện pháp 

khắc phục các mặt còn thiếu sót, hạn chế trong công tác thanh tra, giải quyết 

khiếu nại tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư và phòng chống tham nhũng; rà 

soát và đánh giá lại đội ngũ cán bộ, công chức, kịp thời phát hiện và thay thế 

ngay các cán bộ kém phẩm chất, nhũng nhiễu gây khó khăn cho các doanh 

nghiệp, hợp tác xã trong thực thi nhiệm vụ, kiên quyết không bố trí công chức 

thiếu phẩm chất, năng lực vào những khâu, công việc dễ nảy sinh tiêu cực tại cơ 

quan. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Lãnh đạo cơ quan tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phòng 

chuyên môn, nghiệp vụ, Văn phòng thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các 

mục tiêu và nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, 

thị. 

2. Văn phòng Thanh tra tỉnh, phổ biến quán triệt kế hoạch này đến toàn 

thể công chức, người lao động; theo dõi đôn đốc kiểm tra kịp thời báo cáo lãnh 

đạo cơ quan những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện; thường 

xuyên tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh 

cấp sở, ngành, huyện thị (DDCI); thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo 

theo quy định. 

 3. Các phòng nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ của phòng phối hợp với 

Văn phòng triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ có liên quan. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, 

ngành, huyện, thành phố (DDCI) năm 2019 của Thanh tra tỉnh Cao Bằng./. 

 
Nơi nhận: 
  - UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 
- Chánh Văn phòng; 
- Các phòng Nghiệp vụ; 
- Lưu: VT. 

 

KT. CHÁNH THANH TRA 
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