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Số: 548 /VP-TH

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 5 năm 2020

V/v nhiệm vụ và giải pháp
để tăng điểm và nâng cao xếp
hạng PCI của tỉnh trong năm
2020 và các năm tiếp theo

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Công văn số 2103/UBND-TH ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh
về việc giải trình, làm rõ các nguyên nhân giảm điểm, giảm bậc của các chỉ số
thành phần PCI năm 2019, nhiệm vụ và giải pháp để tăng điểm và nâng cao xếp
hạng PCI của tỉnh trong năm 2020 và các năm tiếp theo; Văn ph ng UBND tỉnh
đề xuất một số nhiệm vụ và giải pháp đối với Chỉ số Tính năng động của chính
quyền tỉnh như sau:
1. Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch
UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả
Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh về Kế hoạch
hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính
phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi năm
2020, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về
đẩy mạnh ph ng, chống dịch Covid-19, tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội và các giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất
kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.
2. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính bằng các giải pháp cụ
thể, cách làm mới mang lại hiệu quả thiết thực để nâng cao chất lượng phục
vụ doanh nghiệp, người dân; rút ngắn thời gian phối hợp có ý kiến đối với hồ
sơ của nhà đầu tư; công khai, minh bạch toàn bộ hoạt động tiếp nhận, giải
quyết thủ tục hành chính thông qua Bộ phận Một cửa các cấp.
3. Để cải thiện Chỉ số PCI có sự liên quan mật thiết đến bộ chỉ số
đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh
(DDCI), các sở, ban, ngành, địa phương cần nâng cao tính năng động, sáng
tạo, quán triệt nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, liên tục
đổi mới gắn với đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, giúp tỉnh cải thiện
môi trường kinh doanh là cơ sở quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt
động của các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh, cũng như xác
định những điểm nghẽn, nút thắt cần ưu tiên giải quyết. Những điểm đã
được và chưa được đều được lượng hóa thông qua điểm số của từng chỉ số

thành phần của từng cơ quan, đơn vị và đề xuất với tỉnh những mặt được,
mặt chưa được để có giải pháp nâng cao, cải thiện chỉ số.
4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của
Chủ tịch UBND tỉnh đối với các nội dung liên quan đến kiến nghị, phản ánh
của doanh nghiệp, nhà đầu tư đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.
5. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa
phương tham mưu Ban Chỉ đạo xử lý, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong
sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và triển khai thực
hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; kịp thời nắm bắt, tiếp
nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư qua tất cả các kênh
thông tin; đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh
nghiệp, nhà đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh của tỉnh; lắng nghe ý kiến đề xuất của nhà đầu tư để đồng hành hỗ
trợ, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển trên địa bàn tỉnh; thường xuyên đổi mới
Chương trình Cà phê doanh nhân và Hỗ trợ khởi nghiệp nhằm tạo sự gần gũi,
thân thiện để doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp xúc, chia sẻ những kinh
nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau để phát triển, góp phần kết nối và tạo điều kiện cho
các ý tưởng khởi nghiệp gặp gỡ, trao đổi chia sẻ, hỗ trợ các doanh nghiệp
khởi nghiệp.
6. Tăng cường công tác thông tin truyền thông, thường xuyên cung cấp
thông tin về những quyết tâm, nỗ lực với tinh thần cầu thị của tỉnh, của các
sở, ngành, địa phương trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cấp
sở, ngành, địa phương. Website của các sở, ngành phải cập nhật thường
xuyên, kịp thời chức năng, nhiệm vụ, cập nhật văn bản, cơ chế chính sách,
nâng cao tính tương tác để người dân, doanh nghiệp đều nắm bắt được.
Trên đây là một số nhiệm vụ và giải pháp để tăng điểm và nâng cao xếp
hạng PCI của tỉnh trong năm 2020 và các năm tiếp theo đối với Chỉ số Tính
năng động của chính quyền tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cập
nhật đối với các chỉ số thành phần 7 được UBND tỉnh giao tại Quyết định số
364/QĐ-UBND ngày 20/5/2019)./.
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