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UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Số:          /KH-SKHCN Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng   7  năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch thực hiện cải thiện Chỉ số năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ 
  

- Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh về cải thiện 

chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2020 – 2025; 

- Căn cứ Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch thực hiện cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh (PCI) năm 2021, 

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện cụ 

thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH 

- Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 

26/3/2021 của UBND tỉnh về việc cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 

giai đoạn 2020 – 2025 (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 05/CT-UBND), đẩy mạnh cải cách 

thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp; thường xuyên rà soát, cắt giảm thời 

gian giải quyết các thủ tục hành chính so với quy định hiện hành, tạo thuận lợi cho 

doanh nghiệp và người dân. 

-  Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến lĩnh 

vực khoa học và công nghệ tại Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch thực hiện cải thiện Chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 (sau đây gọi tắt là Quyết định 1880-

QĐ/UBND) nhằm khắc phục những tồn tại, cải thiện các chỉ số năm 2020 để phấn 

đấu đến năm 2025 đưa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh nằm trong nhóm 

10 tỉnh, thành cao nhất cả nước theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

II. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

Stt Nội dung, giải pháp 
Bộ phận 

chủ trì 

Bộ phận 

phối hợp 

Thời 

gian 

thực 

hiện  

Ghi chú 

I Tổ chức quán triệt     

1 

Các phòng, đơn vị quán triệt 

cho toàn thể CCVC Chỉ thị  

Chỉ thị số 05/CT-UBND 

và Quyết định số 

1880/QĐ-UBND 

Bộ phận 

CCHC 

Các phòng, 

đơn vị 

Tháng 

07/2021 

 

Bộ phận 

CCHC tham 

mưu văn 

bản quán 

triệt. 
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II Phân công triển khai thực hiện các chỉ số có liên quan 

1 Chỉ số tính minh bạch 

 

Thực hiện công khai, minh 

bạch thông tin trên 

website/trang thông tin điện 

tử của các đơn vị các quyết 

định, chính sách, thủ tục 

hành chính. Các biểu mẫu 

hướng dẫn phải đúng quy 

định, đầy đủ, dễ thực hiện và 

thường xuyên được cập nhật 

Trung tâm 

TT&UD 

KHCN 

Các phòng, 

đơn vị  

Thường 

xuyên  
  

2 Chỉ số Dịch cụ hỗ trợ doanh nghiệp 

2.1 

Đa dạng hóa các hình thức 

hỗ trợ doanh nghiệp; hỗ trợ 

doanh nghiệp trong đầu tư 

mở rộng sản xuất, đăng ký 

thương hiệu, hỗ trợ  phát 

triển thị trường công nghệ 

Chi cục 

TCĐLCL  

 

Phòng 

QLCN; 

Phòng 

QLKH;  

Trung tâm 

TTUD  

Thường 

xuyên 
 

2.2 

Doanh nghiệp từng sử dụng 

dịch vụ liên quan đến công 

nghệ; doanh nghiệp đã sử 

dụng nhà cung cấp tư nhân 

cho dịch vụ liên quan tới 

công nghệ; doanh nghiệp có 

ý định tiếp tục sử dụng dịch 

vụ liên quan đến công nghệ: 

tập trung triển khai có hiệu 

quả các chính sách hỗ trợ 

DNNVV, HTX trong lĩnh 

vực khoa học công nghệ. 

(Tăng tỷ lệ % các doanh 

nghiệp có ý định tiếp tục sử 

dụng dịch vụ liên quan đến 

KHCN) 

 

 

Chi cục 

TCĐLCL  

 

Phòng 

QLCN; 

Phòng 

QLKH  

Trung tâm 

TTUD 

Thường 

xuyên 

Xây dựng 

Kế hoạch 

triển khai 

thực hiện 

(Chỉ số được 

giao Sở 

KHCN chủ 

trì tại mục 
8.5 trong 

phụ lục của 

Chỉ thị số 

05/CT-

UBND) 

3 Chỉ số cạnh tranh bình đẳng 

3.1 

Thực hiện công khai minh 

bạch thủ tục hành chính, bảo 

đảm thời gian giải quyết 

đúng quy định, tập trung giải 

quyết các khó khăn vướng 

mắc không phân biệt giữa 

doanh nghiệp có vốn nhà 

nước, doanh nghiệp FDI và 

doanh nghiệp tư nhân 

 

Bộ phận 

CCHC 

Các phòng, 

đơn vị  

Thường 

xuyên 
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3.2 

Bố trí và công khai lịch tiếp 

công dân, lịch tiếp xúc, đối 

thoại với doanh nghiệp trong 

khoảng thời gian từ 07h30 

đến 08h30 hàng ngày và theo 

quy định 

Thanh tra 

Sở 

Văn phòng 

Sở; các đơn 

vị trực 

thuộc 

Thường 

xuyên 
 

4 Chỉ số tính năng động 

4.1 

Thực hiện các giải pháp nâng 

cao chất lượng, hiệu quả 

công tác tiếp nhận, xử lý 

những phản ánh, kiến nghị 

của cá nhân, tổ chức; xử lý 

kịp thời những thông tin 

phản ánh của người dân và 

doanh nghiệp về đường dây 

nóng cải cách hành chính. 

Bộ phận 

CCHC 

Các phòng, 

đơn vị 

Thường 

xuyên 
. 

4.2 

Xây dựng hình ảnh của cơ 

quan mình luôn năng động, 

phát huy các sáng kiến cải 

thiện môi trường kinh doanh, 

quảng bá hình ảnh phát triển 

của cơ quan, chính quyền địa 

phương trong cộng đồng 

doanh nghiệp trong và ngoài 

nước 

Văn phòng 

Sở 

Các phòng, 

đơn vị 

Thường 

xuyên 
 

4.3 

Thực hiện nghiêm quy chế 

làm việc của UBND tỉnh, 

nâng cao trách nhiệm xử lý 

công vụ và thực thi các chủ 

trương, chính sách của Lãnh 

đạo tỉnh 

Văn phòng 

Sở 

Các phòng, 

đơn vị 

Thường 

xuyên 
 

5 Chỉ số gia nhập thị trường 

5.1 

Tập trung rà soát, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, giấy 

tờ (liên quan đến điều kiện 

hoạt động của doanh nghiệp)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận 

CCHC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các phòng, 

đơn vị  

Thường 

xuyên 

Các phòng, 

đơn vị có 

thủ tục hành 

chính. 

5.2 

Niêm yết công khai đầy đủ 

thủ tục hành chính gồm biểu 

mẫu chi tiết tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh, trên Cổng thông tin điện 

tử, trang web cải cách thủ tục 

hành chính và trang web của 

Sở, đơn vị. 

Bộ phận 

CCHC  

 

Trung tâm 

TT&UD 

KHCN;  

Chi cục; 

Tổ CNTT 

Thường 

xuyên  
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5.3 

Tiếp tục duy trì và tăng 

cường hơn nữa chất lượng 

của cán bộ, công chức được 

cử làm việc tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh, đảm bảo am hiểu về 

chuyên môn, nhiệt tình thân 

thiện. Đảm bảo 100% cán bộ, 

công chức, viên chức làm 

việc tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh đạt các 

tiêu chuẩn về vị trí việc làm, 

thâm niên công tác, có phẩm 

chất đạo đức, tác phong làm 

việc,... phù hợp theo quy 

định hiện hành 

Văn phòng 

Sở 

Các phòng, 

đơn vị  

Thường 

xuyên 
 

6 Chỉ số thời gian 

6.1 

Thống kê, rà soát, phân loại 

các hồ sơ, làm rõ trách 

nhiệm, xử lý trách nhiệm của 

tập thể, cá nhân trong quá 

trình tham mưu giải quyết 

chậm trễ hồ sơ 

Bộ phận 

CCHC; 

Văn phòng 

Sở 

Các phòng, 

đơn vị  

Thường 

xuyên 
 

6.2 

Thanh tra chuyên ngành rà 

soát, thực hiện đầy đủ các nội 

dung Chỉ thị số 20/CT-TTg 

ngày 17/5/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc 

chấn chỉnh hoạt động thanh 

tra, kiểm tra đối với doanh 

nghiệp 

Thanh tra 

Sở; 

Chi cục 

TCĐLCL 

Các phòng, 

đơn vị có 

liên quan 

Thường 

xuyên 
 

7 Chỉ số Chi phí không chính thức 

7.1 

Nâng cao tinh thần trách 

nhiệm, ý thức thực thi công 

vụ, kiểm soát chặt chẽ việc 

chấp hành các quy tắc ứng 

xử của cán bộ, công chức, 

thực hiện tốt, phát huy hiệu 

quả hoạt động của Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh 

Văn phòng 

Sở 

Các phòng, 

đơn vị, 

CCVC 

tham gia 

làm việc tại 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công  

Thường 

xuyên 
 

8 Chỉ số Thiết chế và an ninh trật tự 
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8.1 

Rà soát các văn bản pháp quy 

do UBND tỉnh ban hành liên 

quan đến các chính sách tại 

địa phương để kịp thời sửa 

đổi, bổ sung hoặc trình cấp 

có thẩm quyền sửa đổi, bổ 

sung cơ chế chính sách 

Bộ phận 

Pháp chế 

Các phòng, 

đơn vị 

Thường 

xuyên 
 

III Phân công triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư 

1 Về giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tạo điều kiện thu hút đầu tư 

1.1 

Căn cứ Nghị quyết số 

02/NQ-CP 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 

Chi cục 

TCĐLCL 

Các phòng, 

đơn vị 

Thường 

xuyên  

Ban hành 

Kế hoạch 

triển khai 

thực hiện 

1.2 

Tiếp tục triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ được phân 

công tại văn bản số 

1824/UBND-VP ngày 

05/3/2019 của UBND tỉnh về 

việc xây dựng Kế hoạch triển 

khai thực hiện các mục tiêu 

của Dự án “Phát triển Kinh tế 

dựa trên tiềm năng, lợi thế 

của tỉnh – PBEG” của JICA 

Phòng 

QLCN 

Các phòng, 

đơn vị có 

liên quan 

Thường 

xuyên 
 

2 Về rà soát nguồn lực nhằm đón đầu chuyển dịch nguồn vốn đầu tư trên thế giới 

 

 

 

 

2.1 

Thực hiện các nhiệm vụ đã 

được phân công tại văn bản 

số 7663/UBND-VP ngày 

27/7/2020 của UBND tỉnh 

Phòng 

QLCN 

Các phòng, 

đơn vị có 

liên quan 

Thường 

xuyên 
 

IV 
Thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi, 

phát triển kinh tế - xã hội 

 

Tiếp tục thực hiện nghiêm và 

tăng cường phổ biến cho 

người dân, doanh nghiệp các 

biệp pháp phòng chống dịch 

Covid-19 theo chỉ đạo của 

Bộ Y tế, UBND tỉnh 

Văn phòng 

Sở 

Các phòng, 

đơn vị 

Thường 

xuyên 
 

V Công tác phối hợp      
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Các phòng, đơn vị theo chức 

năng, nhiệm vụ thực hiện tốt 

công tác tham mưu phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị trong 

việc triển khai Quyết định 

1880-QĐ/UBND 

Bộ phận 

CCHC  

Các phòng, 

đơn vị 

Thường 

xuyên 
 

 III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 Kinh phí thực hiện được dự toán trong tổng kinh phí hoạt động khoa học và 

công nghệ theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở kế hoạch này, các phòng, đơn vị được giao chủ động phối hợp với các 

phòng, đơn vị có liên quan tham mưu tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ, đột xuất báo 

cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của Lãnh đạo sở và các cơ quan liên quan. 

2. Phòng Kế hoạch – Tài chính tham mưu bố trí kinh phí kịp thời để đảm bảo các 

nhiệm vụ trong Kế hoạch được hoàn thành đúng thời gian quy định. 

2. Giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tham mưu Kế hoạch triển khai 

thực hiện chỉ số tại mục 8.5 trong phụ lục của Chỉ thị số 05/CT-UBND. 

4. Giao Bộ phận CCHC theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, 

tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở, các cơ quan có liên quan theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Bộ phận CCHC và 

các phòng, đơn vị trực thuộc báo cáo Giám đốc Sở để kịp thời để chỉ đạo thực hiện./.  

 

Nơi nhận:                      KT. GIÁM ĐỐC 

- Văn phòng UBND tỉnh (b/c);                 PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Sở KH&ĐT (b/c); 

- GĐ Sở KHCN (b/c); 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- TTTT&UD KHCN (web); 

- Lưu: VT, VP,TTr.        
      

   

      Trần Duy Tâm Thanh  
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