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Cải thiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2022 
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Thực hiện Kế hoạch số 59a/KH-UBND ngày 08/02/2022 của UBND 

thành phố Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 

2022 theo Kế hoạch số 78-KH/TU ngày 08/02/2022 của Thành ủy Lạng Sơn 

(Nhóm nhiệm vụ thứ tư về tập trung nâng cao các chỉ số đánh giá còn thấp của 

Bộ Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) năm 2021). UBND thành phố 

xây dựng kế hoạch cải thiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, 

ngành và địa phương DDCI năm 2022 như sau:    

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

- Xác định các chỉ số thành phần cần tập trung cải thiện trong năm 2022. 

Đưa ra mục tiêu về điểm số phấn đấu, các giải pháp cụ thể. Xác định rõ lãnh đạo 

phụ trách, đơn vị thực hiện, thời gian và kết quả đánh giá. 

- Kế hoạch được triển khai đồng bộ, các cơ quan chủ trì, phối hợp thực 

hiện nghiêm túc, kết quả triển khai các giải pháp của cơ quan, đơn vị được xem 

là một trong các tiêu chí đánh giá, chấm điểm thực hiện nhiệm vụ cuối năm. 

Mục tiêu cải thiện chất lượng phục vụ doanh nghiệp và người dân lại các cơ 

quan quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN   

Năm 2021, tổng điểm DDCI của thành phố đạt 75,94 điểm, xếp vị trí thứ 

03/11 huyện, thành phố (so với năm 2020 tăng 3,45 điểm, về xếp hạng giảm 01 

bậc). Mục tiêu năm 2022 tập trung cải thiện các chỉ số (CS) thành phần sau: 

CS1: Chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin; CS4: Cạnh tranh bình đẳng; 

CS6: Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự; CS8: Tiếp cận đất đai và tính ổn định 

trong sử dụng đất. Giải pháp cụ thể như sau: 

1. Chỉ số “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin”  

1.1. Mục tiêu 2022: Về điểm số đạt 9 điểm (duy trì vị trí dẫn đầu khối 

huyện thành phố). Cải thiện, thay đổi toàn diện trang thông tin điện tử của thành 

phố, giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận được nguồn thông tin về cơ chế, 

chính sách trên địa bàn.  
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- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách theo lĩnh 

vực được phân công. 

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 4/2022, tổng hợp báo cáo 

về UBND thành phố qua Phòng Tài chính - Kế hoạch trước 10/5/2022. 

1.2. Giải pháp thực hiện: 

Văn phòng HĐND-UBND thành phố có trách nhiệm: 

- Rà soát tổng kết các văn bản, quy định liên quan đến cơ chế, chính sách, 

các kế hoạch, quy hoạch đã được duyệt, các chính sách ưu đãi đầu tư, dữ liệu thị 

trường, công khai ngân sách,... Tổng hợp các cơ sở dữ liệu còn thiếu và gửi các 

phòng, ban, đơn vị có liên quan bổ sung để thực hiện công khai trên cổng thông 

tin điện tử  

- Thiết kế lại giao diện Trang TTĐT thành phố, loại bỏ tất cả chuyên mục 

không có nội dung như: Du lịch và dịch vụ, thông tin khu, cụm công nghiệp, 

thông tin doanh nghiệp,... Đồng thời, các phòng, ban, đơn vị phối hợp cung cấp 

đầy đủ nội dung và tích cực viết tin bài để đăng tải trên Trang TTĐT thành phố. 

Mỗi tháng đảm bảo tối thiểu 02 tin bài được đăng tải trên website.  

2. Chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng” 

2.1. Mục tiêu năm 2022: Về điểm số đạt 5,88 điểm (tăng 2,17 điểm, bằng 

điểm của trung vị top 3 khối huyện, thành phố năm 2021). Đảm bảo sự bình đẳng 

giữa kinh tế tư nhân và kinh tế Nhà nước, giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp 

nhỏ. Tất cả doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh đều được giải quyết TTHC theo 

đúng quy định. 

- Lãnh đạo chủ trì: Chủ tịch UBND thành phố. 

- Đơn vị phụ trách: Giao cho Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và Chủ 

tịch UBND các phường, xã, chủ đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 5/2022 và cả năm 2022. 

2.2. Giải pháp thực hiện:  

- Chủ đầu tư các dự án nghiêm túc thực hiện đấu thầu qua mạng đối với các 

dự án đầu tư, các gói thầu, gói mua sắm, tạo cơ hội cho nhiều doanh nghiệp vừa 

và nhỏ được tham gia. Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu, 

qua đó đánh giá kết quả thực hiện công tác đấu thầu và gửi về Phòng Tài chính - 

Kế hoạch tổng hợp (Thực hiện thường xuyên trong năm 2022). 
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- Giao Văn phòng HĐND - UBND thành phố thực hiện rà soát, tổng hợp, 

báo cáo số liệu hồ sơ giải quyết TTHC đối với các doanh nghiệp, HTX trên địa 

bàn (số lượng, nội dung, thời gian giải quyết) để đối chiếu xem xét tình trạng 

doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp thân hữu được ưu tiên trong giải quyết TTHC 

(Thực hiện thường xuyên trong năm 2022). 

- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện 

công tác đấu thầu, qua đó đánh giá kết quả thực hiện công tác đấu thầu (Báo cáo 

theo yêu cầu của Sở KHĐT). 

- Giao Phòng Kinh tế xây dựng kế hoạch đối thoại, tham vấn tiếp thu ý kiến 

của doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm các doanh nghiệp mới thành lập, doanh 

nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, các Hộ kinh doanh có khả năng chuyển đổi thành doanh 

nghiệp. Tổng hợp và giải đáp các kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp chậm 

nhất 10 ngày sau khi kết thúc Hội nghị đối thoại; công khai rộng rãi kết quả giải 

đáp trên Trang thông tin điện tử của thành phố, thông tin đến Hiệp hội Doanh 

nghiệp tỉnh Lạng Sơn (Hoàn thành trong tháng 5/2022, tổng họp báo cáo về 

UBND thành phố qua Phòng Tài chính - Kế hoạch trước 10/6/2022). 

3. Chỉ số “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự” 

3.1. Mục tiêu năm 2022: Cải thiện điểm số của “An ninh trật tự” đạt 9,47 

điểm (tăng 1,81 điểm, bằng điểm của trung vị top 3 khối huyện, thành phố năm 

2021) nhằm tạo lập môi trường lành mạnh để các nhà đầu tư, doanh nghiệp an 

tâm sản xuất kinh doanh, không để xảy ra hiện tượng “bảo kê”, xử lý kịp thời 

vấn nạn mất cắp, thiệt hại tài sản của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.  

- Lãnh đạo chủ trì: Chủ tịch UBND thành phố. 

- Đơn vị phụ trách: Công an thành phố 

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 4/2022 và cả năm 2022. 

3.2. Giải pháp thực hiện 

Công an thành phố có trách nhiệm: 

- Thực hiện thu thập đầy đủ thông tin của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh cá thể (như địa chỉ, số điện thoại liên hệ, email, Giám đốc…) để có 

tương tác với lực lượng Công an nhằm liên hệ, trao đổi, hỗ trợ giải quyết những 

vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp (Hoàn thành trong tháng 4/2022, tổng 

hợp báo cáo về UBND thành phố qua Phòng Tài chính - Kế hoạch trước 

10/5/2022).  

- Tăng cường công tác khảo sát, thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi, động 

viên các doanh nghiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể tại địa bàn; phối hợp tổ 
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chức đối thoại, kịp thời nắm bắt, trao đổi thông tin, ghi nhận những khó khăn, 

vướng mắc của doanh nghiệp (Thực hiện thường xuyên trong năm 2022). 

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

4.1. Mục tiêu: Về điểm số đạt 7,3 điểm (tăng 1,3 điểm, duy trì trong nhóm 

dẫn đầu khối huyện, thành phố) 

- Lãnh đạo chủ trì: Chủ tịch UBND thành phố. 

- Đơn vị phụ trách: Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với 

các đơn vị có liên quan (Phòng Văn hoá - Thông tin thành phố, Văn phòng Đăng 

ký đất đai thành phố, Văn phòng HĐND - UBND thành phố, Trung tâm phát triển 

quỹ đất, UBND các phường, xã). 

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 4/2022 và cả năm 2022. 

4.2. Giải pháp thực hiện 

- Tăng chỉ số “cung cấp thông tin dữ liệu về đất đai thuận lợi, nhanh 

chóng” lên 54,61%, bằng trung vị top 3 khối huyện, thành phố năm 2021. Giải 

pháp cụ thể: 

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường: Rà soát tất cả các TTHC liên quan đến 

đất đai, đối chiếu với cổng thông tin điện tử của thành phố, báo cáo số lượng văn 

bản, thông tin còn thiếu và chuẩn bị cơ sở dữ liệu thông tin để đăng cập nhật bổ 

sung gửi Văn phòng HĐND - UBND thành phố (Hoàn thành trong tháng 

4/2022). Rà soát, tổng hợp báo cáo các hồ sơ liên quan đến đất đai đã thực hiện 

năm 2021 và quý I năm 2022 (cụ thể về số lượng, nội dung, thời gian giải quyết, 

số lượng hồ sơ giải quyết đúng hạn, chậm hạn, các trường hợp khó giải quyết..,) 

đối với các hồ sơ chưa được giải quyết cần có phản hồi/trả lời rõ ràng lý do và 

kế hoạch giải quyết trong thời gian tới, đặc biệt đối với các hồ sơ còn vướng 

mắc kéo dài nhiều năm, tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện để tháo gỡ cho người dân, 

doanh nghiệp. Công khai kết quả trên cổng thông tin điện tử và một số hình thức 

truyền thông khác (Hoàn thành trong tháng 5/2022, báo cáo kết quả thực hiện 

về UBND thành phố qua Phòng Tài chính - Kế hoạch trước 10/6/2022). 

+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố: Rà soát, bố trí cán bộ 

có năng lực trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố (Hoàn thành 

trong tháng 4/2022). Thực hiện tốt việc niêm yết công khai, minh bạch trình tự 

giải quyết các thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường; đôn đốc 

giám sát chặt chẽ việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Tài nguyên và Môi trường theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm 

bảo trả kết quả đúng thời gian theo Phiếu hẹn trả kết quả; kịp thời hỗ trợ, hướng 

dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
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quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường. Tiếp tục cập nhật, chỉnh lý hồ sơ biến 

động để đồng bộ dữ liệu địa chính (Thực hiện thường xuyên trong năm 2022).  

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan, UBND các phường, xã: Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, 

tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án. Tiếp tục chỉ 

đạo các cơ quan chuyên môn nâng cao vai trò, trách nhiệm, chuyên môn nghiệp 

vụ để thực hiện công tác BT, HT đảm bảo đúng quy định pháp luật (Thực hiện 

thường xuyên trong năm 2022). 

UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan: 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. Xây dựng phiếu đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh 

nghiệp đối với công chức trực tại một cửa phường, xã và lấy đó để làm căn cứ 

đánh giá xếp loại cuối năm (Hoàn thành xây dựng phiếu đánh giá trong tháng 

4/2022). 

- Tăng chỉ số “Chính quyền công khai, minh bạch lấy ý kiến đóng góp của 

doanh nghiệp về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương” lên 65%, bằng 

trung vị top 3 khối huyện thành phố năm 2021. Giải pháp cụ thể: 

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường: Công bố công khai nội dung Quyết 

định và bản đồ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn và kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Tham mưu văn bản thông 

báo cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Lạng Sơn biết và phối hợp 

triển khai thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022 của thành phố Lạng Sơn (Hoàn thành trong tháng 4/2022; tổng 

hợp, báo cáo về UBND thành phố qua Phòng Tài chính - Kế hoạch trước 

10/5/2022). 

Giao Phòng Tài Nguyên và Môi Trường tổng hợp, rà soát, xây dựng báo 

cáo những nội dung thay đổi, được bổ sung và gửi thông báo tới doanh nghiệp, 

các hội doanh nghiệp, chi hội ngành nghề về những nội dung đã được sửa đổi 

bằng nhiều hình thức khác nhau (như đảng tải trên trang thông tin điện tử, 

fanpage, gửi thông báo trực tiếp…). 

+ Văn phòng HĐND - UBND thành phố: cập nhật thông tin nội dung 

Quyết định và bản đồ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 lên trang thông tin 
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điện tử của UBND thành phố (Hoàn thành trong tháng 4/2022; tổng hợp, báo cáo 

về UBND thành phố qua Phòng Tài chính - Kế hoạch trước 10/5/2022). 

+ Phòng Văn hóa và Thông tin: đưa lên Fanpage của UBND thành phố tin 

nội dung Quyết định và bản đồ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 lên trang 

thông tin điện tử của UBND thành phố (Hoàn thành trong tháng 4/2022; tổng 

hợp, báo cáo về UBND thành phố qua Phòng Tài chính - Kế hoạch trước 

10/5/2022). 

+ UBND các phường xã: Công khai Quyết định và bản đồ phê duyệt quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn và kế hoạch 

sử dụng đất năm 2022 theo địa giới hành chính các phường, xã và tuyên truyền 

đến nhân dân trên địa bàn biết để thực hiện tra cứu. Thời gian công khai được 

thực hiện trong suốt kỳ quy hoạch, kế hoạch. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố, UBND các xã, phường theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện của đơn vị 

mình; gắn việc thực hiện cải thiện chỉ số thành phần DDCI, 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, nâng cao năng lực cạnh tranh DDCI năm 2022.  

Các cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp các chỉ số 

thành phần tại Kế hoạch này tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các 

nội dung của đơn vị định kỳ trước ngày 10 hàng quý và báo cáo năm trước 

ngày 05/12 hoặc theo yêu cầu đột xuất, gửi về UBND thành phố (qua phòng Tài 

chính - Kế hoạch, VP HĐND-UBND thành phố) để tổng hợp./. 

 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- HHDN tỉnh Lạng Sơn; 

- Sở KH và ĐT; 

- TT Thành uỷ (b/c); 

- CT, PCT UBND TP; 

- Các phòng, ban, đơn vị TP; 

- UBMTTQ và các đoàn thể TP; 

- UBND các phường, xã; 

- Trang TTĐT TPLS; 

- C, PCVP, CV; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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