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 Bắc Kạn, ngày      tháng 8 năm 2022 

  

KẾ HOẠCH 

Nâng cao Chỉ số chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, 

ban, ngành (DDCI) giai đoạn 2022-2025 của Sở Khoa học và Công nghệ 
 

 

Căn cứ Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải thiện môi trường, nâng cao chỉ số năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2022-2025.  

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch Nâng cao Chỉ số chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành (DDCI) giai đoạn 2022-

2025 với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Cải thiện chỉ số DDCI là nhiệm vụ cấp bách, là động lực thúc đẩy phát triển 

khoa học và công nghệ, là cơ sở củng cố niềm tin, thu hút sự tham gia của doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với công tác 

khoa học và công nghệ, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). 

- Cải thiện điểm số đánh giá các chỉ số thành phần, đặc biệt chú trọng cải 

thiện chỉ số còn thấp tại kết quả đánh giá giai đoạn 2020 - 2021 để nâng cao năng 

lực cạnh tranh của Sở, giữ vững vị trí xếp hạng chỉ số DDCI so với giai đoạn 2020-

2021 (Năm 2020 xếp thứ 05/34 đơn vị, năm 2021 xếp vị trí 03/31 đơn vị trên toàn 

tỉnh). 

2. Yêu cầu 

- Nâng cao tư tưởng, nhận thức để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ 

công chức, viên chức về thái độ, trách nhiệm, tác phong trong thực thi công vụ. 

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

nghiệp thân thiện, trách nhiệm. 

- Mỗi nội dung thành phần của chỉ số DDCI được giao cụ thể cho các đơn vị 

chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện gắn với trách nhiệm người đứng đầu và đánh 

giá thi đua hằng năm. 

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tính minh bạch và tiếp cận thông tin 

- Mục tiêu: Phấn đấu điểm chỉ số hằng năm đạt >18/20 điểm.  

- Nhiệm vụ, giải pháp 
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+ Công bố công khai và kịp thời các văn bản, quy định, thủ tục hành chính, 

thông tin khoa học và công nghệ trên Trang thông tin điện tử của Sở nhằm tạo điều 

kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, vận dụng và kiểm tra giám sát việc thực hiện 

các nhiệm vụ của Sở;  

+ Nâng cao chất lượng tin, bài, ảnh; tin tức sự kiện phong phú; tăng số lượng 

bài viết có tính chuyên sâu; chú trọng chất lượng thông tin khoa học và công nghệ 

trên sóng truyền hình địa phương (12 số/năm) và sản xuất Nông lịch Bắc Kạn; 

+ Tổng hợp, tạo lập, chuyển đổi thông tin điện tử và số hóa thông tin các 

nhiệm vụ KH&CN để cập nhật vào cơ sở dữ liệu thông tin danh mục nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ được phê duyệt, kết quả thực hiện trên Trang thông tin điện 

tử của Sở; 

+ Thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số lĩnh vực khoa học và công nghệ; 

+ Tăng cường trao đổi, đối thoại trực tiếp để cung cấp thông tin cho các 

doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân thông qua nhiều hình thức; tạo điều kiện các 

tổ chức, cá nhân được quyền tham gia ý kiến, phản ánh đối với các quy định hành 

chính, góp phần hạn chế, ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành, Văn phòng sở; 

đơn vị phối hợp: các phòng, đơn vị trực thuộc. 

2. Văn hoá giao tiếp, ứng xử, cơ sở vật chất khi giải quyết TTHC 

- Mục tiêu: Phấn đấu điểm chỉ số hằng năm của Sở >18/20 điểm.  

- Nhiệm vụ, giải pháp 

+ 100% công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt văn hoá công sở, 

tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ của cơ quan (quy chế làm việc và mối quan 

hệ công tác, quy chế dân chủ cơ sở...);  

+ Công chức được phân công tiếp nhận và trả kết quả TTHC hướng dẫn các 

tổ chức, cá nhân tận tình, chu đáo; thủ tục đơn giản, thuận tiện; giữ bí mật và bảo 

đảm an toàn cho công dân theo quy định của pháp luật; bảo đảm khách quan, bình 

đẳng, không phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân; 

+ Công chức được giao tham mưu giải quyết TTHC thực hiện đúng quy trình, 

đúng hạn và phấn đấu trên 50% thủ tục giải quyết trước hạn; 

+ Xử lý nghiêm các hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu cho các tổ chức, cá 

nhân. 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng, các phòng, đơn vị có TTHC. 

3. Chi phí thời gian khi thực hiện các thủ tục hành chính 

- Mục tiêu: Phấn đấu điểm chỉ số hằng năm >18/20 điểm. 

-  Nhiệm vụ, giải pháp 

+ 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn, trong đó ít nhất 50% hồ sơ giải quyết 

trước hạn; tăng cường hướng dẫn tổ chức, cá nhân ứng dụng dịch vụ công trực 
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tuyến mức độ 4. 

+ 100% danh mục thủ tục hành chính do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 

được công bố đúng thời gian quy định; trên 20% số thủ tục hành chính được rà soát, 

đánh giá trong năm, có đủ số lượng kiến nghị cấp có thẩm quyền đơn giản đạt và 

vượt chỉ tiêu giao hằng năm của UBND tỉnh, giúp giảm chi phí hành chính, đảm 

bảo công khai, minh bạch tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân. 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở, các phòng, đơn vị có TTHC.  

4. Tính năng động 

- Mục tiêu: Phấn đấu điểm chỉ số hằng năm >18/20 điểm. 

- Nhiệm vụ, giải pháp 

+ Nâng cao vai trò, trách nhiệm, tiên phong của người đứng đầu các phòng, 

đơn vị. 

+ Đối với công chức, viên chức: Nâng cao trách nhiệm, tác phong thực hiện 

công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; có thái độ thân thiện phục vụ 

người dân, doanh nghiệp; sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ. 

+ Khuyến khích, tạo điều kiện cho công chức, viên chức học tập, nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yều chuyên môn, nghiệp vụ. 

+ Xử lý nghiêm đối với công chức, viên chức gây phiền hà, sách nhiễu đến 

các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở, Văn phòng Sở; đơn vị phối hợp: Các phòng, 

đơn vị thuộc Sở. 

5. Chi phí không chính thức 

- Mục tiêu: Phấn đấu điểm chỉ số nhằng năm >18/20 điểm. 

- Nhiệm vụ, giải pháp 

+ Chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, 

phẩm chất đạo đức của đội ngũ công chức, viên chức, nhất là những người trực 

tiếp giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật kỷ 

cương đội ngũ công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức trong 

sạch, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu công tác. 

+ Thường xuyên rà soát và đánh giá lại đội ngũ công chức, viên chức, kịp thời 

phát hiện và chấn chỉnh ngay công chức, viên chức có biểu hiện nhũng nhiễu, gây 

khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư; kiên quyết không bố trí công chức, 

viên chức thiếu phẩm chất, năng lực vào những khâu, công việc dễ nảy sinh tiêu 

cực tại cơ quan, đơn vị.  

+ Công khai, minh bạch các mức thu và các loại phí trên Trang thông tin điện 

tử của Sở để nhân dân, doanh nghiệp biết thực hiện. 

+ Có chế độ khen thưởng, kỷ luật và đề bạt công bằng, làm động lực cho công 

chức, viên chức phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ. 
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+ Thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, 

phát sinh chi phí không chính thức đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. 

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở theo dõi, tham mưu xử lý kịp thời đối với 

những phản ánh của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về nguồn chi phí không chính 

thức. 

6. Hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trong sản xuất kinh doanh 

- Mục tiêu: Phấn đấu điểm chỉ số hằng năm >18/20 điểm. 

- Nhiệm vụ, giải pháp 

+ Tăng cường thăm nắm tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, 

HTX, hộ kinh doanh để xác định lĩnh vực, nhu cầu khoa học và công nghệ cần đầu 

tư.  

+ Tăng cường hướng dẫn các cơ sở, đơn vị sản xuất kinh doanh thực hiện 

đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp, ghi nhãn hàng hóa, đăng ký quyền sử 

dụng mã số mã vạch, truy suất nguồn gốc sản phẩm. 

+ Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực 

hiện việc công bố tiêu chuẩn cơ sở áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ, quá trình và môi trường theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền. 

+ Tham gia triển khai các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển thị 

trường công nghệ; chú trọng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. 

+ Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, thử nghiệm mẫu vật liệu xây dựng 

cho các tổ chức, cán nhân khi có yêu cầu. 

+ Tăng cường chuyển giao khoa học và công nghệ, tập huấn, hướng dẫn các 

doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản 

xuất, đời sống. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Quản lý Công nghệ và 

Chuyên ngành, Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng căn cứ chức năng 

nhiệm vụ tham mưu thực hiện những nội dung thuộc lĩnh vực phân công để hỗ trợ 

doanh nghiệp, HTX, HKD đạt hiệu quả về tiến độ, chất lượng. 

7. Thiết chế pháp lý 

- Mục tiêu: Phấn đấu điểm chỉ số hằng năm >18/20 điểm. 

- Nhiệm vụ, giải pháp 

+ Thường xuyên kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật để kiến nghị 

cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung. 

+ Theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các phòng, đơn vị, công chức, 

viên chức của Sở. 

+ Kiểm soát thủ tục hành chính; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính để 

giảm chi phí, thời gian thực hiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. 
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- Đơn vị chủ trì: Thanh tra, Văn phòng Sở; đơn vị phối hợp: các phòng, đơn vị 

thuộc Sở. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Văn phòng Sở chủ trì, theo dõi đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn 

vị trong việc các nội dung thực hiện Kế hoạch này, báo cáo tổng hợp định kỳ, đột 

xuất theo quy định. 

2. Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở: Triển khai Kế hoạch này đến toàn 

thể công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị; tổ chức thực hiện tốt các 

nội dung, đảm bảo các nâng cao được chỉ số thành phần của các phòng, đơn vị. 

Trên đây là Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành 

phố và các sở, ban, ngành (DDCI) giai đoạn 2022-2025 của Sở Khoa học và Công 

nghệ, yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
Bản điện tử: 

- UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Hiệp hội doanh nghiệp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (thực hiện); 

- Phòng QLCNCN (đăng website, mục chỉ đạo); 

- Lưu VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Điệp 
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