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KẾ HOẠCH 

Khắc phục các hạn chế trong kết quả bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh 

cấp sở ngành (DDCI) năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc khắc phục các hạn chế kết quả bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh 

tranh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND cấp huyện (DDCI) năm 2022. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch khắc phục các 

hạn chế kết quả bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) của Sở năm 2022 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Xác định các hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của những hạn chế trong 

thực hiện chỉ số DDCI bị giảm điểm trong năm 2022; đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ 

giải pháp để tiếp tục cải thiện, nâng cao các chỉ số thành phần, góp phần thực hiện 

thắng lợi mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 43-NQ/TU, ngày 23/8/2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng 

lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025. 

Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các phòng, đơn vị trực thuộc trong việc 

thực hiện nhiệm vụ các chỉ số DDCI; xác định các giải pháp khắc phục và nâng 

cao hiệu quả đánh giá DDCI trong thời gian tới. 

Tăng cường trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tính chủ 

động của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng 

điều hành nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh vì sự phát triển của doanh 

nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

2. Yêu cầu 

Xác định rõ trách nhiệm của Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trong 

việc cải thiện chỉ số DDCI của Sở. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN DDCI NĂM 2022 

Trong năm 2022, các chỉ số DDCI của Sở có sự cải thiện, cụ thể như sau: 

Stt Các chỉ số thành phần 

Điểm số 
Tăng/giảm 

(+/-) 

Xếp hạng (/25 đơn 

vị) 

2022 2021 
DDCI 

2022 

DDCI 

2021 

1 
Tính minh bạch và tiếp 

cận thông tin 
8.69 9.01 -0.32 18 2 
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2 Chi phí thời gian 8.36 7.6 + 0.76 16 10 

3 
Chi phí không chính 

thức 
8.51 7.49 + 1.02 13 7 

4 Cạnh tranh bình đăng 6.08 4.93 + 1.15 6 17 

5 
Dịch vụ hỗ trợ doanh 

nghiệp 
5.78 5.95 -0.17 16 17 

6 Thiết chế pháp lý 7.19 6.98 + 0.21 19 23 

7 Vai trò người đứng đầu 9.39 7 + 2.39 7 12 

8 
Tính năng động và hiệu 

lực của hệ thống 
7.96 6.34 + 1.62 6 12 

Kết quả 10 11 

Kết quả xếp hạng DDCI năm 2022 tăng 01 bậc so với năm 2021 (từ vị trí thứ 

11 lên vị trí thứ 10).  

Hầu hết điểm các chỉ số thành phần đều tăng so với năm 2021, có 02 điểm 

chỉ số giảm (điểm chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin; dịch vụ hỗ trợ 

doanh nghiệp).  

Xếp hạng các chỉ số thành phần có thay đổi do điểm trung vị của khối sở, 

ban, ngành năm 2022 đạt 75,99 điểm tăng 7,5 điểm so với năm 2021. Tuy nhiên có 

một số chỉ số thành phần xếp hạng cao những năm trước thì giảm mạnh trong năm 

2022 như: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; Chi phí thời gian; Chi phí không 

chính thức. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

Để khắc phục kịp thời những hạn chế và thực hiện hiệu quả khuyến nghị của 

Đơn vị tư vấn DDCI đã chỉ ra trong năm 2022, đề nghị các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 

điều hành trong thực hiện nhiệm vụ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 

bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất; kịp thời chỉ đạo, rà soát những tồn tại, hạn chế 

thuộc thẩm quyền để đề ra biện pháp chấn chỉnh, khắc phục. Đổi mới và đa dạng 

hóa các hình thức đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp, tiếp tục tháo gỡ các trở ngại 

đối với doanh nghiệp theo hướng tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong 

khuôn khổ pháp luật.  

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện công khai minh bạch về nội 

dung khảo sát chỉ số về DDCI đến toàn thể công chức, viên chức, doanh nghiệp và 

người dân hoạt động trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh để 

tham gia khảo sát cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.  
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3. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của công chức, 

viên chức có liên quan đến doanh nghiệp, HTX nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả 

của các quy định, chính sách đối với doanh nghiệp. Xử lý nghiêm đối với công 

chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh 

nghiệp, HTX. 

4. Tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giải hóa các thủ tục hành chính nội bộ 

trong cơ quan hành chính nhà nước. Hỗ trợ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp 

tham gia thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến và thánh toán không dùng tiền 

mặt bằng nhiều hình thức. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm 

trước Lãnh đạo Sở về kết quả thực hiện, phát huy những điểm mạnh, khắc phục 

những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh với kết quả đánh giá xếp loại, khen thưởng, kỷ luật, bố trí sắp xếp cán bộ đối 

với đơn vị, cá nhân có liên quan, đặc biệt là đối với người đứng đầu. 

2. Tổ chức phổ biến, nâng cao nhận thức về DDCI cho đội ngũ công chức, 

viên chức; triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chỉ số DDCI 

của Sở. 

3. Văn phòng Sở chủ trì, tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 

Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2023 của Sở. 

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị 

trực thuộc tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Kế hoạch này./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Kế hoạch và  ĐT; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT,VP(HĐN). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

 

Lý Việt Hưng 
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