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NGH QUYET 
V nng cao ch s náng lire c.nh tranh cap tinh 

11am 2021 và nhii'ng nám tip theo 

NhCing näm qua, các cp üy, chInh quyn trên dja bàn tinh luôn quan tam 
lãnh dao,  chi do cong tác câi thin mOi tnthng dâu tu kinh doanh, nâng cao chi 
so náng lirc c.nh tranh cap tinh (PCI). Ban Thi.ràng vii Tinh u' (khoa XXI, nhim 
kST 2015-2020) dã ban hành Nghj quy& so 01-NQ/TU ngày 12/8/2016; hng näm, 
UBND tinh dã tp trung chi dto trin khai các giâi pháp nhàm cãi thin môi 
tmng dâu fir kinh doanh, nãng cao nàng 1?c  c.nh tranh, trpng tam là cái cách, 
don gián hóa các TTHC, h trg doanh nghip, thu hut dâu tu,... Tuy nhiên, mOi 
tn.r?mg dâu tu kinh doanh, näng lirc c,nh tranh cüa tinh ch11a dat  di.rçic yêu câu, 
mlic tiéu dê ra. Chi so PCI cüa tinh biên dng qua các näm theo xu hung giàm, 
näm 2020 giàm manh Ca Vé diem so và thr hang so vâi näm 2019 (giàm 2,6 diem, 
thu hng giàm ti'r 39 xuông thu 5 8/63 tinh, thành phô cüa cà nithc và dirng thu 
11/11 các tinh, thành phô dông bang song Hông). 

Nhtng tn tai, han ch trong cài thin mOi triRing du tu kinh doanh, nâng 
cao näng lirc canh  tranh cap tinh; sir tiit giãm nghiêm tr9ng ye diem s và thu 
hang PCI cüa tinh nêu trén do nhiu nguyen nhân, nhi.rng chü yêu là nguyen nhãn 
chü quan trong qua trInh to chirc thirc hin, do là: Các co quan, don vj, dja 
phrnmg, cá nhân ngi.thi dung dâu, can b, cong cht'rc chua nhn thirc dy dCi, cOn 
có biêu hin thiêu trách nhim, th?o trong cOng tác chi dao,  to chüc triên khai các 
hoat dng thu hñt dâu tu, h trçl doanh nghip; chua chü dng, tIch circ giài quyt 
khó khän, vuàng mac cho doanh nghip; thirc, tinh thn trách nhim, näng lirc 
chuyên môn, nghip vii cüa mOt  b ph.n không nhó can b, cOng chüc thu?mg 
xuyên lam vic, tiêp xüc v1i doanh nghip chua dáp lrng dugc yêu câu, cOn có 
vic gay khó khan, phiên ha, tao  tam i không tot cho ngui dan và doanh nghip; 
cOng tác cãi cách thu tiic hành chInh (TTHC) cOn nhiêu h chê, bat c.p, nhât là 
trong lTnh vrc dat dai, dâu ti.r... 

Thirc hin Kt lun sO 62..KL/TU, ngày 14/5/202 1 cña Ban Thuing vii 
Tinh üy ye vic tiôp tic thirc hin Nghj quyêt so 01-NQ/TU, ngày 12/8/2016 cña 
Ban Thutmg vi Tinh u' ye cãi cách TTHC, nâng cao näng lirc earth  tranh cap tinh 
và tang cithng thu hut dâu tu trên dja bàn tinh Ninh Bnh; dê cái thin manh me 
môi tru&ng du tu kinh doanh, nâng cao chi s náng 11rc canh  tranh cap tinh (PCI) 
trong giai do?n 2021 - 2025, Ban can sir Dâng UBND tinh ban hành Nghj quyêt 
triên khai thirc hin véti các nOi  dung chü yeu sau: 
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I. QUAN DIEM, MUC  TIEU 

1. Quan diem 

1.1. Tip tic d.y manh  cái each hành chInh; nâng cao cht luqng diu hânh 
và chat luqng thirc thi cong v1i cüa b may chInh quyên các cap nhäm tao  sir 
chuyên biên mnh me ye môi truô'ng dâu tu kinh doanh cüa tinh, bâo dam thirc s11 
thông thoáng, minh bach,  hap dan và thun igi cho các thành phân kinh ttham 
gia dâu tir, kinh doanh trên dja bàn tinh; phân dâu cãi thin manh  me ye diem so 
và thir b.c xêp hang chi so ci cüa tinh trong nàm 2021 và nhung näm tiêp theo. 

1.2. Phân cong nhim vii c11 th cho các cap, các ngành trong vic cái thin 
môi tnr?'rng dâu tr kinh doanh và nàng cao chi so nàng lirc canh  tranh PCI cüa tinh. 
Trong do, giao các don vj dâu môi, chü trI, chju trách thim triên khai thirc hin, 
theo dOi, tong hçp kêt qua triên khai thirc hin các chi so thành phân, chi tiêu c sâ; 
xac djnh rô nguyen nhan, trách nhim cüa trng c quan, don vj và ngu?i dirng dâu 
dôi vâi kêt qua cal thin các chi so thnh phân, chi tiêu cci sô PCI tinh. 

2. Mite tiêu 

2.1. Xây dirng nn hành chInh hin dai,  chuyên nghip, k' cixcmg, trách 
nhiêm, nàng dng, cong khai, minh bach, boat dng hiu lirc, hiu qua. Trçng tam 
truóc mat, cãi thin manh  me môi tnrng dâu tu kinh doanh, nâng cao chat krng, 
hiu qua thirc thi chInh sách, pháp lut; tao  sir chuyên biên sâu sac trong nhn thüc, 
thüc day triên khai các hành dng, giãi pháp, quyêt 1it, thiêt thirc cüa các s, 
ngành, dja phung trong vic dông hành cüng doanh nghip nhäm cãi thin môi 
trumg dâu tr, san xuât kinh doanh theo hrnng thông thoáng, thun igi vi sij nghip 
phát triên kinh té - xã hi cüa tinh. 

2.2. Tao  ra sir bt phá v dirn s và thi hang chi s PCI cüa tinh Ninh 
BInh trong näm 2021 và nhüng näm tiêp theo, ciii the: 

- Nàm 2021, thu hang chi s PCI tinh Ninh BInh tang It nhât 23 b.c so vâi 
näm 2020, näm trong top 35 tinh, thành phô cao nhât cüa cã nuOc. 

- Djnh hithng dn nàm 2025, phn du dua thir hang chi s PCI Ninh BInh 
näm trong top 20 tinh, thành phô cao nhât cüa Ca nithc. 

II. NHIM V1J VA GIAI PHAP CHU YEU 

1. Tang cirô'ng sty länh dio, chi dio cüa các cp üy Bang, chInh quyn 

1.1. Các c.p u dãng, chInh quyn tang cisông lath dao,  chi  dao  thirc hin 
mic tieu, nhiêm vu, giái pháp câi thin môi tri.thng dâu tu kinh doanh, nâng cao 
chi so nàng 1rc cap tinh (PCI) dâ di.rc xac djnh trong Nghj quyêt Dai  hi  dai  biêu 
Dãng b tinh lan thu XXII; Kêt lun so 62-KL/TU, ngày 14/5/2021 cfia Ban 
Thi.thng vu Tinh üy; dé cao vai trô, xác djnh rô trách thim ct1a cap ui', to chüc 
dàng trong viêc cãi thin mOi tnthng dâu tu kinh doanh, nâng cao nàng lijc canh 
tranh cap tinh, lay kêt qua triên khai thiic hin lam tiêu chI dánh giá müc d hoãn 
thành nhim vii cüa ci quan, &m vj, can b, cong chuc, viên chuc, nhât là ngi.rOri 
dimg dâu. 
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1.2. Tang cung cong tác kiêm tra, giám sat cüa cp ui', chInh quyn; phát 
huy cao nhât vai trô, trách nhim, hiu hrc, hiu qua giám sat cüa các tO chirc 
chInh trj - xâ hi gän vri nâng cao näng 1irc chuyên môn, chat hxçing phc vii, van 
hóa irng xü cüa di ngü can b, cOng chrc, viên chüc trong thirc thi cong v%i; kjp 
thai phát hin, ngän ngl'ra, xi 1 nghiêm nhüng hành vi gay phiên h, sách nhiêu, 
tiêu crc hoc vi phm khác cüa can b, cong chirc, viên chüc trong giài quyêt 
cong vic dOi vi ngi.thi dan và doanh nghip. 

2. Nâng cao hiu qua cal each the ch 
2.1. Tip titc trin khai Quyt djnh s 1362/QD-TTg, ngày 11/10/2019 cüa 

Thu ttthng ChInh phü phé duyt kê hoach phát triên ben vfrng doanh nghip khu 
vijc ti.r nhân den näm 2025, tam nhIn 2030 và thrc hin nhüng nhim vçi, giãi 
pháp cal thin mOi tnr&ng kinh doanh, nâng cao näng 1irc canh  tranh do Chinh phü 
ban hành hang näm. 

2.2. Di mói, nâng cao hiu 1irc, hiu qua cong tác xây drng và thrc thi các 
van bàn quy phm pháp 1ut tren dja bàn tinh, dam bão phü hçip vâi quy djnh cüa 
pháp lu.t và tInh hInh phát triên kinh tê - xã hi cüa dja phuo'ng. 

2.3. Thisng xuyên rà soát, cp nh.t, sira dOi, bô sung nh1tng diem mâi theo 
quy djnh cüa pháp 1ut dê hoàn thin các cci chê, chInhsách nhãm ho trçy, tao  diêu 
kin thu ht các nguôn lrc, nhà dâu tls chiên krçic, nguôn than 1rc chat 1ucng cao 
den dâu tu kinh doanh và sinh song tai  tinh. 

2.4. Thirc hin phân cap, u quyn theo quy djnh cüa pháp 1ut nht là các 
linh vrc ye quãn 1 dat dai, môi tnthng, quy hoach, xây dirng, dâu tu,... 

3. Triên khai thiyc hin quyt 1it, dng b cong tác cal cách thu tic 
hành chmnh; nng cao hang ltyc cnh tranh cap so', ngành, d!a  phtwng 

3.1. Dy manh  xây dijng ChInh quyn din t1r, chuyn di s huàng tài 
chInh quyên sO, nâng cao chat h.rqng, hiu qua hoat dtng phitc v  ngithi dan và 
doanh nghip cüa các cap chinh quyên. Tp trung triên khai quyêt 1it, dông b các 
giãi pháp day manh  vic thirc hin TTHC trên mOi tning din tcr dé nâng cao tInh 
cong khai, minh bach,  tiêt kim thi gian, chi phi cho ngu'i dan và doanh nghip. 

3.2. Rà soát, &m giân hóa các TTHC, rut ngn quy trinh xir l, ct giãm 
thii gian th%rc hin, chi phi tuân thu TTHC, nhât là TTHC trong các linh virc dau 
tu, dat dai, kinh doanh.... Thirc hin day dü và kjp thii vic cp nh.t, cong khai 
các thông tin ye TTHC duth nhiêu hinh thuc, nhât là trên mOi tru&ng mng, giüp 
ngixi dan, doanh nghip duqc tiêp can,  tra ci.ru, thirc hin d dàng, thu.n lqi. 

3.3. Tp trung rà soát, chu.n hóa quy trInh ni b, quy trInh din t1r giâi 
quyet các TTHC lien thông nhieu cap, nhiêu ngành thuc các lTnh virc dat dai, 
tài nguyen, dâu tu, xay dirng, san xuât kinh doanh....; trong d, quy djnh rô thai 
gian, rO trách thim cua trng cci quail, don vj trong tirng buâc cüa quy trinh giãi 
quyét TTHC. Nâng cao hiu qua phOi hçp giCta các cor quail, don vj trong giãi 
quyêt TTHC. 

3.4. Xây dirng và cOng b B chi s nãng cao näng hrc canh tranh cap sâ, 
ngành, dja phuong (DDCI); tO chirc khão sat, lay kiën, thu thp dCt 1iu; hoàn 
thành dánh giá DDCI tinh Ninh BInh näm 2021 trong tháng 12/2021. 
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3.5. DM môi vic thrc hin ca ch mt cira, mt cCra lien thông trong giâi 
quyêt TTHC; nãng cao chat krçmg, hiu qua hoat dng cüa Trung tam phic vii hành 
chIrih cong tinh, Bt phn tiêp nhnva trá két qua cap huyn, cap xA dáp üng 1 
trinh và yeu câu xay dirng chInh quyên din tCr huâng tài chinh quyén so duqc xác 
djnh tai  Nghj quyêt so 01-NQ,T[J ngày 20/4/2021 cüa Ban Chap hành Dãng b tinh 
và clii dao  cüa ThU liiâng ChInh phU tai  Quyêt djnh so 468/QD-TTg ngày 
27/3/2021 phé duyt Dê an doi mài vic thirc hin ca chê mt cCra, mt cüa lien 
thông trong giâi quyêt TI'HC. 

4. Dy mnh các hot dng h trq doanh nghip; xây dtjng môi trir&ng 
du hr kinh doanh thun lçri, bInh dáng, minh bch 

4.1. Cong khai, minh bach  các quy hoach, k hoach  phát trin ngãnh, 11th 
vrc, nhât là quy hoach, kê hoach sü dmg dat, quy hoach  xây drng,... djnh huàng 
hufing thu hut dâu tu, danh mic các dir an kêu gui, thu hut dâu tiz, các qu4y djnh, 
chInh sách lien quan den dâu tir, kinh doanh. Kjp thM cung cap nhftng diem mài 
theo quy djnh pháp lust cüa Trung ucmg, cUa tinh ye ho trçi va iru dai dâu tix cho 
ngu1i dan, doanh nghip tiêp cn và thii hithng tao  sir bIrih dng, cong bang giUa 
ngu?iii dan và doanh nghip trong các thãnh phãn kinh tê. 

4.2. DAy m?nh  các hoat dng h trcl doanh nghip thông qua vic cung cAp 
các djch vii phát triên kinh doanh; tuyên truyên, phô biên, giáo diic pháp 1ut nói 
chung, pháp 1ut trong 11th vrc doanh nghip nói riêng tai các chU the thirc bin 
hoat d)ng san xuât kinh doanh. Xây dirng và triên khai các hoat dtng ho trQr két 
nôi doanh nghip theo clim lien kêt ngãnh, chuôi giá trj; két nôi doanh nghip vüa 
và nhö vài các doanh nghip l&n, doanh nghip có von dâu tu nithc ngoài; giira 
nguài dânvài doanh nghip, hip hi doanh nghip, djnh huóng gan kêt den thj 
trtthng quôc tê. 

4.3. Xây drng và nãng cao chAt luçing cong tác xUc tin Mu tu, trinh d, ki&i 
thüc chuyên mon và k nAng ngoi ngü cho can b lam cong tác xüc tiên dâu tu. 
Nghiên elm dua ra các hInh thlrc ho trç doanh nghip tir bithc dng k thãnh 1p 
doanh nghi, hoãn tat các thU tic ye diêu kin kinh doanh d nhanh chóng di vào 
hoat dng; ho trcl các nhà dâu tir ttr bithc 1p dir an den khi dir an di vào hoat dng. 

4.4. Di mâi và nãng cao hiu qua hoat dng dithoai a các cAp, các ngành 
tü tinh den co sâ. Trong do, chInh quyên cap tinh to chlrc dôi thoai It nhât 2 
1ãnInm; da dung hoá các hInh thüc dôi thoai, chU dng tiêp thu, nàm bat nhanh 
chóng khó khàn, virâng mAc cUa doanh nghip, nhà dâu tir,... dê CO các giài pháp 
hO trçl kjp thai. To chlrc Diên dan kinhté, Hi nghj xUc tin dâu tu ella tirih hoc 
các hInh thüc xi1c tiên dâu tu, tham yân phát triên kinh te - xâ hi dUa tinh phU 
hçip vai tInh hInh thirc tê. 

4.5. Xây dirng, cling c mi quan h gifta chinh quyn các cap và nguai 
d, doanh nghip yâj phucing châm "ChInh quyên dOng hành cling doanh 
nghip". Tao  mOi truang dâu tu kinh doanh an toàn, ket hçip hal hoà giüa phát 
triên kinh tê vài bão v môi truang, báo ton di san, gilt g'm bàn sac van hoá, bào 
dam v&ng chAc quOc phOng, an ninh. 

4.6. Nãn cao hiu qua hoat dng, tInh minh bach Cng thông tin din tlr 
ella tinh, các Công/trang thông tin din tir thãnh phân, nhât là các chuyên miic ho 
trçi doanh nghip; chIt trng nhiên elm trien khai các giái pháp dê kjp thai nAm 
bat, tiep nhn các phân ánh, kiên nghj ella doanh nghip. 
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4.7. Phát huy vai trô cüa Hip hi doanh nghip tinh và các hi thành viên 
trong vic lam câu noi dai  din cho tiêng nói, lçii ich chInh dng, hqp pháp cña 
các doanh nghip, kjp thyi phãn ánh nhüng khó khàn, vuàng mac cüa các doanh 
nghip; tIch c1rc, chü dng nghien cüu triên khai các giái pháp náng cao nng 1irc 
cnh tranh cüa cong dông doanh nghip tinh thông qua irng dicing cong ngh thông 
tin và chuyên dOi so. 

4.8. Nghiên cüu xây dirng D an báo cáo cp có thm quyn thành 1p 
To chüc xüc tiên dâu tu Thucing mai  và Du ljch trrc thuc UBND tinh. 

5. Tuyên truyn, ph bin dy dü, kip thôi, hiu qua các ni dung lien 
quan dn cong tác cãi thin môi trirông kinh doanh, nâng cao nãng hrc canh 
tranh (PCI và DDCI) 

Dài Phát thanh và Truyn hInh tirih, Báo Ninh Bmnh và các ca quan thông tin, 
truyên thông tp trung day mnh cOng tác tuyên truyên, phô biên vNghj quyêt cüa 
Ban Can sr Dãng UBND tinh, Kê hoach  thrc hin cüa UBND tinh ye nâng cao nAng 
lrc cnh tranh cap tinh. Can cü vào nhim viii, khà nãng va nhu câu thrc tiên, xây 
dmg cac chuyên trang, chuyên m%ic dê thucng xuyên tuyên truyên, phô biên, huâng 
dn nham cOng khai, minh bach  day du, kjp thii các thông tin ye chinh sách, chiên 
hrçic, quy hoach,  ké hoach và các van ban clii dao  cüa tinh, nhât là các ni dung lien 
quan den trrc tiêp den vic thrc hin các giái pháp cãi thin, nãng cao chi so thành 
phn, clii tiêu ca sâ cia clii so PCI và clii so DDCI. 

Nãng cao hiu qua quãn l', 4n hãnh Cng thông tin din tü tinh!Cng h 
trçl doanh nghip tinh; nghiên cru dôi mói cách thüc cong bô, cOng khai, minh 
bach thông tin nhám dam bão thông tin den nhà dâu tu, doanh nghip ducic kjp 
thtii, minh bach,  dan gián, de hiêu, dê khai thác, tiêp cn. 

III. TO CHUC THIIC HIN 
A A I A h A 

Giao Uy ban nhan dan tmh xay drng Ke hoach thirc hiçn Ngh quyet, trong 
do xác djnh rô nhim vii, 1 trInh thrc hin, phân cOng nhim vii citthê cho các ca 
quan, don vj, dja phuang tO chüc thirc hin. Djnh ki 06 tháng và hang nam (tnràc 
ngày 20/6 và 20/12) báo cáo kêt qua thrc hin ye Ban Can sir Dãng UBND tinh./. 

Noinhn: 
- Ban Thtring vii Tinh üy (dê b/c); 
- Ban T chirc, Ban Tuyên giáo Tinh Uy; 
- Các &ng chI Uy vién BCS Bang UBND tinh; 
- Van phông Tinh üy; 
- Van phàng IJBND tinh; 
- Các So, ban, ngành cüa tinh; 
- Các huyn iy, thành üy, Bang üy khM CQDN; 
- UBND các huyn, thãnh phd; 
- Li.ru VT, VP7, IT PVHCC. 
QP_PVHCC_O1NQ 

T/M BAN CAN sç' BANG 
B! THU 

Phm Quang Ng9c 
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