
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 
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KẾ HOẠCH 

Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2020 

của UBND huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 

  

 Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 07/3/2020 của UBND tỉnh về 

thực hiện bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố năm 2020;  

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh về 

thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 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 2019 và định hướng đến năm 2021; 

Thực hiện Công văn số 54/UBND-KTTH ngày 21/01/2020 của UBND 

tỉnh về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cáo năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng xây dựng Kế hoạch nâng cao chỉ số 

năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2020 của huyện Chi Lăng như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục đích   

Triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải 

pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tại Kế 

hoạch số 40/KH-UBND ngày 7/3/2020 của UBND tỉnh và Công văn số 

54/UBND-KTTH ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh. Thúc đẩy sự phát triển kinh 

tế tư nhân; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện. Xây dựng niềm 

tin giữa cấp chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp. 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp cải thiện tích cực tăng ít nhất 03 bậc trong bảng xếp loại chỉ số thành phần 

DDCI năm 2020; 

- Mục tiêu cụ thể: Năm 2019, huyện Chi Lăng có điểm trung vị đạt 58,88 

điểm và xếp vị trí thứ 9/11 huyện, thành phố. Để tiếp tục nâng cao các chỉ số 

năng lực cạnh tranh DDCI (Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành và 

UBND các huyện, thành phố) Huyện luôn được xếp vị trí trong nhóm có chất 

lượng điều hành từ trung bình đến khá trở lên so với toàn Tỉnh năm 2020, phấn 

đấu 8 chỉ số đạt cụ thể như sau: 

+ Phấn đấu “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin” đạt 7,68 điểm. 

+ Phấn đấu “Chi phí thời gian của doanh nghiệp” đạt 7,50 điểm. 
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+ Phấn đấu “Chi phí không chính thức” đạt 5,94 điểm. 

 + Phấn đấu “Cạnh tranh bình đẳng” đạt 4,40 điểm. 

 + Phấn đấu “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” đạt 6,50 điểm. 

 + Phấn đấu “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự” đạt 5,46 điểm. 

 + Phấn đấu “Vai trò của người đứng đầu UBND huyện” đạt 6,46 điểm. 

 + Phấn đấu “Tiếp cận đất đai và tính ổn định trong sử dụng đất” đạt 

5,18 điểm. 

 2. Yêu cầu  

 - Quán triệt về tư tưởng, nhận thức để tạo sự chuyển biến mạnh trong đội 

ngũ cán bộ, công chức về thái độ, trách nhiệm, tác phong thực hiện công vụ. 

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thái độ phục vụ người dân, doanh 

nghiệp, thân thiện, trách nhiệm. 

 - Việc cải thiện điểm số và xếp hạng mỗi chỉ số thành phần của chỉ số 

DDCI được giao cho một đơn vị được giao chủ trì làm đầu mối thực hiện cải 

thiện điểm số và thứ hạng mỗi chỉ số thành phần của Chỉ số DDCI có trách 

nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan đến triển khai thực hiện các nhiệm vụ, 

giải pháp cụ thể. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp tốt với đơn vị 

chủ trì và chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu thành phần thuộc lĩnh vực của ngành 

mình phụ trách. 

 - Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các ngành, 

các cấp trong việc cải thiện các chỉ số thành phần của chỉ số DDCI; Tổ chức 

thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các phát sinh trong quá 

trình thực hiện các chỉ số thành phần DDCI. 

 III. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

 1. Phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo UBND huyện 

 - Ông Đinh Hữu Học - Chủ tịch UBND huyện 

 Chịu trách nhiệm chung trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nâng cao 

chỉ số DDCI năm 2020 của Huyện. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp, phân công 

nhiệm vụ đối với các thành viên. 

 Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, chịu trách nhiệm đối với các chỉ số: Vai trò 

của người đứng đầu UBND huyện; Chi phí không chính thức; Thiết chế pháp lý 

an ninh trật tự. 

 - Ông Vi Nông Trường - Phó chủ tịch UBND huyện 

 Chịu trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND huyện trong việc lãnh đạo, chỉ 

đạo công tác nâng cao chỉ số DDCI năm 2020 của Huyện; được sự ủy quyền 

của Chủ tịch UBND huyện giao triệu tập và chủ trì các cuộc họp khi Chủ tịch 

UBND huyện đi vắng. 
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 Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, chịu trách nhiệm đối với các chỉ số: Chi phí 

thời gian của doanh nghiệp; Cạnh tranh bình đẳng; Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; 

Tiếp cận đất đai và tính ổn định trong sử dụng đất. 

 - Ông Vi Quang Trung - Phó chủ tịch UBND huyện 

 Chịu trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND huyện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo 

công tác nâng cao chỉ số DDCI năm 2020 của Huyện. 

 Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, chịu trách nhiệm đối với chỉ số: Tính minh 

bạch và tiếp cận thông tin. 

 2. Giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, ngành và các đơn vị có 

liên quan 

 2.1. Chỉ số “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin”: Chỉ tiêu phấn đấu năm 

2020 đạt 7,68 điểm. 

 a) Giao cho Văn phòng HĐND và UBND huyện làm đầu mối theo dõi, 

tổng hợp, chủ trì, tham mưu, chịu trách nhiệm về việc cải thiện điểm chỉ số 

thành phần “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin”. 

 Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện thực hiện các 

nhiệm vụ sau: 

 - Triển khai các dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

và tổ chức quản lý tốt dịch vụ hành chính công trực tuyến liên kết từ huyện 

xuống xã. 

 - Công bố và hướng dẫn công bố rộng rãi, đầy đủ và kịp thời các thông tin 

về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện; quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch phát triển các khu 

du lịch; quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; danh mục các dự án kêu 

gọi đầu tư; các chính sách ưu đãi đầu tư, hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh 

nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Huyện. 

 - Nâng cao chất lượng nội dung và hình thức Cổng thông tin điện tử 

của Huyện. 

 b) Giao Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tích cực 

phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến 

các quy định pháp luật, cơ chế, chính sách của địa phương để các doanh nghiệp, 

nhà đầu tư hiểu một cách nhanh nhất. 

 c) Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể: 

Tiếp tục phát huy vai trò, chức năng của mình, tích cực tư vấn, phản biện 

đối với các cơ chế, chính sách của địa phương trong việc cải thiện môi 

trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh (DDCI) của Huyện; tạo điều 

kiện để doanh nghiệp tham gia vào quá trình xây dựng chính sách, nhằm tạo 

thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển. 

 2.2. Chỉ số “Chi phí thời gian”: Chỉ tiêu phấn đấu năm 2020 đạt 

7,50 điểm. 
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 a) Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện làm đầu mối theo dõi, tổng 

hợp, chủ trì, tham mưu, chịu trách nhiệm về việc cải thiện điểm chỉ số thành 

phần “Chi phí thời gian” và thực hiện tốt nhiệm vụ sau: 

+ Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực, hỗ trợ 

doanh nghiệp nhanh chóng hoàn thành thủ tục, hồ sơ doanh nghiệp còn vướng 

mắc so với quy định của pháp luật. 

 + Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính, đề xuất giảm thời gian giải 

quyết đối với những thủ tục cần giải quyết sớm để doanh nghiệp sớm được gia 

nhập thị trường, tổ chức hoạt động kinh doanh. 

+ Bố trí công chức có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức thực hiện nhiệm vụ 

ở những vị trí thường xuyên tiếp xúc, làm việc với doanh nghiệp, người dân đảm 

bảo tính chuyên nghiệp, đúng mực. 

 b) Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành nhà nước liên quan và UBND các 

xã, thị trấn: 

 - Tiếp tục củng cố và hoàn thiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” 

nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo chức 

năng, thẩm quyền được giao. Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi cá nhân, tổ chức 

vì sự sai sót, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính. 

 - Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn khi thực hiện các thủ tục hành chính 

có liên quan đến con dấu, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp, tự thực 

hiện khai thác thông tin của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh 

nghiệp quốc gia theo địa chỉ dangkykinhdoanh.gov.vn để phục vụ cho yêu cầu 

của mình, không được yêu cầu doanh nghiệp chứng minh mẫu dấu hoặc xác 

nhận ngành, nghề kinh doanh từ cơ quan đăng ký kinh doanh. 

 - Tiếp tục rà soát, kiểm tra, giám sát và phối hợp tham mưu, đề xuất thực 

hiện rút ngắn thời gian giải quyết các loại thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: 

Thuế, bảo hiểm xã hội, đất đai, xây dựng, thủ tục đầu tư, tiếp cận điện năng… 

 - Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước đối với công tác 

thanh tra, kiểm tra nhằm tránh chồng chéo và tránh gây bức xúc cho doanh 

nghiệp. 

 2.3. Chỉ số “Chi phí không chính thức”: Chỉ tiêu phấn đấu năm 2020 đạt 

5,94 điểm. 

 a) Giao Thanh tra huyện chủ trì phối hợp với các phòng liên quan tham 

mưu thực hiện cải thiện chỉ số “Chi phí không chính thức” chủ trì, phối hợp các 

phòng liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ sau: 

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác 

kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, 

doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời phát hiện xử lý 

nghiêm cán bộ, công chức có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, 

phiền hà, từ chối các yêu cầu đúng quy định và pháp luật của các doanh nghiệp 

và các tổ chức, cá nhân liên quan.  
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+ Làm đầu mối giúp trong việc phối hợp Hiệp hội doanh nghiệp tạo kênh 

thông tin phản hồi thường xuyên về các hiện tượng cán bộ nhũng nhiễu để đảm 

bảo quyền lợi của cộng đồng doanh nghiệp.   

+ Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện có cơ chế kiểm tra, 

giám sát các bộ phận liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính. Tham mưu 

cho lãnh đạo Huyện xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị có những hành vi kéo 

dài thời gian giải quyết hồ sơ, gây phiền hà, nhũng nhiễu, thái độ cửa quyền, 

hách dịch đối với người dân và doanh nghiệp.  

 b) Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn: 

 - Công khai thông tin đường dây nóng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thủ tục hành chính. 

 - Công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, thủ tục hành chính, 

người dân, doanh nghiệp chỉ phải thực hiện những yêu cầu đúng như đã được 

niêm yết, công khai. 

 - Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức về thái độ, trình độ, nhận thức và 

kỹ năng để đáp ứng nhu cầu công việc trong hướng dẫn, xử lý hồ sơ cho người 

dân, doanh nghiệp. 

 2.4. Chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng”: Chỉ tiêu phấn đấu năm 2020 đạt 

4,40 điểm. 

 Giao phòng Tài chính - Kế hoạch huyện làm đầu mối theo dõi, tổng hợp, 

chủ trì, tham mưu, chịu trách nhiệm về việc cải thiện điểm chỉ số thành phần 

“Cạnh tranh bình đẳng”. 

 - Tiếp tục tham mưu cho UBND huyện thực hiện hiệu quả công tác quản 

lý nhà nước trên các lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế, 

các nhà đầu tư trong huyện, ngoài huyện và cả nước luôn luôn bình đẳng trong 

việc tiếp cận các thông tin về cơ chế, chính sách, đất đai, giải quyết thủ tục hành 

chính, tín dụng, khai thác tài nguyên… 

 - Tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đấu thầu, lựa chọn 

nhà đầu tư có sử dụng đất; đầu tư theo hình thức hợp tác công tư đảm bảo công 

khai, minh bạch. Chủ động phối hợp với ngân hàng trên địa bàn huyện xem xét 

giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quan hệ tín dụng giữa doanh 

nghiệp và ngân hàng. 

 2.5. Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp”: Chỉ tiêu phấn đấu năm 2020 

đạt 6,50 điểm. 

 a) Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện làm đầu mối theo dõi, tổng 

hợp, chủ trì, tham mưu, chịu trách nhiệm về việc cải thiện điểm chỉ số thành 

phần “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp”: 

 - Phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên quan xây dựng các chương 

trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp mới thành lập về các lĩnh 
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vực như: Pháp lý, thông tin thị trường, đối tác nước ngoài, tư vấn xây dựng 

chiến lược kinh doanh, chiến lược sản phẩm, ứng dụng khoa học - công nghệ, 

quảng bá thương hiệu, các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, 

đào tạo lãnh đạo quản lý,… 

 - Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tìm kiếm đối tác kinh doanh 

cũng như thuận tiện trong các giao dịch.  

 - Tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp về những chính sách hỗ trợ của Nhà 

nước, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận, thụ hưởng đầy đủ các chính sách 

hỗ trợ theo quy định. 

 - Thường xuyên nắm bắt thông tin sản xuất kinh doanh, lao động, việc 

làm của các doanh nghiệp để có biện pháp tham mưu hỗ trợ doanh nghiệp, nhà 

đầu tư. 

 - Tiếp tục chủ trì tổng hợp kiến nghị doanh nghiệp/trả lời kiến nghị doanh 

nghiệp, tham mưu để Ủy ban nhân dân huyện tổ chức gặp mặt, đối thoại doanh 

nghiệp theo định kỳ nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh 

nghiệp. Đặc biệt chú trọng công tác trả lời và công khai hóa kết quả xử lý các 

kiến nghị của doanh nghiệp trên nhiều kênh thông tin.… phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị tăng cường các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, gắn kết 

hoạt động xúc tiến thương mại với các hoạt động khuyến công để tạo hiệu quả 

cao hơn trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Hỗ trợ, 

thông tin cho các doanh nghiệp để tham dự các hội chợ trong và ngoài Huyện 

nâng cao hiệu quả công tác thông tin dự báo. 

 2.6. Chỉ số “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự”: Chỉ tiêu phấn đấu năm 

2020 đạt 7 điểm trở lên. 

 a) Giao Phòng Tư pháp huyện làm đầu mối theo dõi, tổng hợp, chủ trì, 

tham mưu, chịu trách nhiệm về việc cải thiện điểm chỉ số thành phần “Thiết 

chế pháp lý”: 

  - Tạo điều kiện cho các tổ chức tư vấn pháp lý trong việc cung cấp, tư vấn 

pháp lý cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp, 

chính đáng cho doanh nghiệp; khuyến khích mở rộng các dịch vụ hỗ trợ pháp lý 

cho các doanh nghiệp. 

 - Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho 

cộng đồng doanh nghiệp, tạo sự minh bạch trong việc áp dụng pháp luật. 

 - Phối hợp, đề xuất các ngành tư pháp thực hiện nhanh các quy trình tố 

tụng, để doanh nghiệp tin tưởng vào sự bảo vệ của pháp luật. 

 b) Giao Công an huyện Chi Lăng làm đầu mối theo dõi, tổng hợp, chủ trì, 

tham mưu, chịu trách nhiệm về việc cải thiện điểm chỉ số thành phần “An ninh 

trật tự”: giữ vững an ninh trật tự địa phương, tạo môi trường ổn định, an toàn 

cho các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn huyện. 
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 2.7. Chỉ số “Vai trò của người đứng đầu UBND huyện”: Chỉ tiêu phấn 

đấu năm 2020 đạt 6,46 điểm. 

 Giao Văn phòng HĐND và UBND huyệnlàm đầu mối theo dõi, tổng hợp, 

chủ trì, tham mưu, chịu trách nhiệm về việc cải thiện điểm chỉ số thành phần 

“Vai trò của người đứng đầu UBND huyện”. 

 - Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan và UBND các 

xã, thị trấn tham mưu lãnh đạo Huyện chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu quả 

trên các lĩnh vực. 

 - Tạo lập nhiều kênh thông tin để tiếp nhận và đề xuất giải quyết phản 

ánh, kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp kịp thời, hiệu quả. 

 - Xây dựng và phát triển các kênh thông tin giao tiếp giữa chính quyền 

với doanh nghiệp, công dân và các cơ quan báo chí; định kỳ tổ chức đối thoại 

với doanh nghiệp bằng nhiều hình thức phong phú để lắng nghe ý kiến phản hồi 

của doanh nghiệp, qua đó xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

 - Thường xuyên theo dõi và đôn đốc các phòng, ban, ngành huyện và 

UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các chính sách, chủ trương và chỉ đạo 

của lãnh đạo Huyện. 

 2.8. Chỉ số “Tiếp cận đất đai và tính ổn định trong sử dụng đất”: Chỉ tiêu 

phấn đấu năm 2020 đạt 5,18 điểm. 

 Giao Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện làm đầu mối theo dõi, tổng 

hợp, chủ trì, tham mưu, chịu trách nhiệm về việc cải thiện điểm chỉ số thành 

phần “Tiếp cận đất đai và tính ổn định trong sử dụng đất”. 

 - Rà soát, tham mưu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa 

phương bảo đảm phù hợp theo quy định của Luật Đất đai; hướng dẫn việc lập kế 

hoạch sử dụng đất hằng năm của Huyện để làm căn cứ cho việc thu hồi đất, giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; tăng cường kiểm tra thực hiện 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Công khai quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất theo đúng quy định; công bố các dự án đầu tư, phương án bồi 

thường chi tiết và minh bạch trước khi thu hồi đất… 

 - Rà soát, giảm bớt thủ tục, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực đất đai, nhất là các quy trình, thủ tục: Cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư, thẩm 

định giá đất… 

 - Rà soát, thống kê và đề xuất thu hồi đất (theo thẩm quyền) của các dự án 

không triển khai theo quy định của pháp luật. 

 - Có biện pháp kiểm soát và khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, vòi vĩnh, 

quy trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm, nhằm giảm tỷ lệ % doanh nghiệp phải chi “lót 

tay” để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
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 - Phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện thực hiện tốt công tác 

bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch cho chủ đầu tư có ý định đầu 

tư trên địa bàn. 

(Nội dung chi tiết theo Phụ lục kèm theo) 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn 

cứ các nhiệm vụ được giao khẩn trương chỉ đạo, tổ chức xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện cụ thể tại đơn vị và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 

huyện về kết quả thực hiện của đơn vị mình. 

 2. Các cơ quan được giao làm đơn vị đầu mối theo dõi, tổng hợp các chỉ 

số thành phần tại Kế hoạch này chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết để triển 

khai đồng bộ tại tất cả các đơn vị, đồng thời có trách nhiệm theo dõi, đánh giá 

kết quả thực hiện tại các cơ quan theo định kỳ hằng quý. Tổng hợp, báo cáo 

đánh giá tình hình thực hiện các nội dung của đơn vị đầu mối theo định kỳ năm 

(trước ngày 10/12), gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tổng hợp chung, báo 

cáo UBND huyện. 

 3. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì, phối hợp với Văn 

phòng HĐND và UBND huyện thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đốn đốc thực 

hiện Kế hoạch này. 

4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông chủ động phối hợp với các 

cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền Kế hoạch này gắn với thực hiện Nghị 

quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 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 2019 và định hướng đến năm 2021, tạo đồng thuận 

trong xã hội về ý thức, trách nhiệm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là tạo 

động lực trong phát triển toàn diện các mặt kinh tế - xã hội của huyện./. 

 
Nơi nhận: CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Hữu Học 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (B/c); 

- Thường trực Huyện ủy (B/c); 

- Thường trực HĐND huyện (B/c); 

- UB MTTQ huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, Công an huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Chi Cục Thuế khu vực I; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TCKH (MVT)  
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