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KẾ HOẠCH 

Nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 7/3/2020 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; 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. 

Để tạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động của Sở Khoa học và Công nghệ trong việc phấn đấu thực hiện các 

chỉ tiêu về chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở (DDCI), tạo những chuyển 

biến tích cực trong toàn bộ hệ thống về môi trường đầu tư kinh doanh liên quan 

đến chức năng, nhiệm vụ của ngành, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế 

hoạch thực hiện với các nội dung sau:    

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích   

Xác định các chỉ số thành phần đánh giá DDCI của Sở Khoa học và Công 

nghệ năm 2020.  

Tổ chức triển khai và phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu thành 

phần DDCI năm 2020, góp phần chung thực hiện cải thiện chỉ số PCI của tỉnh. 

2. Yêu cầu 

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

ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 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. 

 - Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu của Sở, các phòng, đơn vị trực 

thuộc trong việc cải thiện các chỉ số thành phần của DDCI. 

 II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ 

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

Theo dõi tình hình thực hiện: 

Giao Phòng quản lý công nghệ và quản lý chuyên ngành là đầu mối theo 

dõi, tổng hợp về việc cải thiện điểm chỉ số thành phần; chủ trì, phối hợp với các 

phòng, đơn vị liên quan thực hiện nâng cao chỉ số thành phần. 

Nhiệm vụ, giải pháp: 
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Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở chủ động và thường xuyên công khai, 

minh bạch, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh 

liên quan đến nhiệm vụ, lĩnh vực được giao, thủ tục hành chính, thông tin về cán 

bộ chịu trách nhiệm giải thích, hướng dẫn, tiếp nhận và phản hồi những thắc mắc, 

kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Định kỳ hàng 

tháng, tổng hợp gửi về phòng QLCN và QLCN để đăng tải trên Cổng thông tin 

điện tử của Sở. 

 2. Chỉ số 2: Chi phí thời gian của Doanh nghiệp 

Theo dõi tình hình thực hiện: 

Giao Văn phòng Sở là đầu mối theo dõi, tổng hợp về việc cải thiện điểm 

chỉ số thành phần; chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thực hiện 

nâng cao chỉ số thành phần 

Nhiệm vụ, giải pháp: 

- Phòng QLCN và QLCN: Chủ trì đưa đầy đủ các TTHC lên Website nhằm 

tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật của Nhà nước, các 

chính sách của tỉnh, tạo điều kiện doanh nghiệp tìm hiểu và thực hiện. 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở:  

Thực hiện đúng quy trình và thủ tục thực hiện TTHC. Thực hiện việc giảm 

thời gian so với quy định về thời gian trong giải quyết các thủ tục hành chính tại 

đơn vị. Đề xuất các thủ tục cắt giảm thời gian thực hiện. 

3. Chỉ số 3: Chi phí không chính thức 

Chỉ đạo và theo dõi tình hình thực hiện: 

Giao Thanh tra Sở là đầu mối theo dõi, tổng hợp về việc cải thiện điểm 

chỉ số thành phần; chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thực hiện 

nâng cao chỉ số thành phần. 

Nhiệm vụ, giải pháp: 

- Thanh tra Sở: 

Triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành 

pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu về hoạt động kinh doanh tại 

các doanh nghiệp; thanh tra trách nhiệm về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và phòng, chống tham nhũng. 

Thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng. 

Đồng thời, tham mưu xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị tùy tiện đặt ra các quy 

định trái pháp luật, vượt thẩm quyền; kiên quyết xử lý những hành vi kéo dài thời 

gian giải quyết hồ sơ, gây phiền hà, sách nhiễu, có thái độ cửa quyền, hống hách 

đối với nhân dân và doanh nghiệp. 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở: 

Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về 

phòng chống tham nhũng cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Lãnh đạo 
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các phòng, đơn vị phải chịu trách nhiệm về những vi phạm của cán bộ, công 

chức, viên chức tại đơn vị mình. 

4. Chỉ số 4: Cạnh tranh bình đẳng 

Theo dõi tình hình thực hiện 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì, báo cáo lãnh đạo Sở về 

kết quả kiểm tra, hỗ trợ về mọi mặt đối với doanh nghiệp định kỳ hàng tháng. 

Nhiệm vụ, giải pháp: 

 - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Trong quá trình tiếp xúc, trao 

đổi, giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, thực hiện hỗ trợ doanh 

nghiệp phải đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, công bằng giữa các thành phần kinh 

tế, các loại hình doanh nghiệp. Không để xảy ra trường hợp như: ưu ái cho các 

tổng công ty, tập đoàn của Nhà nước gây khó khăn cho doanh nghiệp tư nhân; ưu 

tiên giải quyết các vấn đề, khó khăn cho doanh nghiệp nước ngoài hơn là doanh 

nghiệp trong nước; ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài hơn là phát triển khu vực tư 

nhân, hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhận được nhiều 

quan tâm hỗ trợ hơn từ tỉnh hoặc gây ra tình trạng ưu đãi với các công ty lớn. 

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở: Thực hiện đúng quy định của Luật Đấu 

thầu năm 2013, bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế 

trong quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch 

vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, trong lựa chọn nhà đầu 

tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, 

dự án đầu tư có sử dụng đất.  

5. Chỉ số 5: Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Theo dõi tình hình thực hiện 

Giao Phòng QLCN&QLCN là đầu mối theo dõi, tổng hợp về việc cải thiện 

điểm chỉ số thành phần; chủ trì, phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng và các phòng, đơn vị liên quan thực hiện nâng cao chỉ số thành phần. 

Nhiệm vụ, giải pháp: 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ: Chương trình hỗ 

trợ phát triển tài sản trí tuệ; Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ 

khoa học và công nghệ; Kế hoạch xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm nông 

nghiệp; Kế hoạch nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

Tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp. Tư vấn, 

hướng dẫn doanh nghiệp và các tổ chức, công dân về những chính sách hỗ trợ 

của Nhà nước, tạo điều kiện để doanh nghiệp, tổ chức và công dân hiểu, tiếp cận, 

thụ hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ.  

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai tốt các dịch vụ công nghệ, ưu 

tiên trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để cung cấp kịp thời, 

đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp dân doanh. Thường 
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xuyên nghiên cứu cải thiện, nâng cao chất lượng những dịch vụ cung ứng để 

doanh nghiệp tiếp tục sử dụng các dịch vụ nêu trên. 

6. Chỉ số 6: Thiết chế pháp lý 

Theo dõi tình hình thực hiện 

Giao Thanh tra Sở là đầu mối theo dõi, tổng hợp về việc cải thiện điểm 

chỉ số thành phần; chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thực hiện 

nâng cao chỉ số thành phần. 

Nhiệm vụ, giải pháp: 

- Thanh tra Sở: Thực hiện cơ chế giám sát và kiểm tra định kỳ để bảo đảm 

mọi phản ánh, khiếu kiện đều được ghi nhận, giải quyết kịp thời và trả lời cho 

doanh nghiệp. 

- Các phòng, bộ phận chủ động rà soát các văn quy phạm pháp luật thuộc 

lĩnh vực quản lý. 

7. Chỉ số 7: Người đứng đầu  

Theo dõi tình hình thực hiện 

Giao Văn phòng Sở là đầu mối theo dõi, tổng hợp về việc cải thiện điểm 

chỉ số thành phần; chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thực hiện 

nâng cao chỉ số thành phần. 

Nhiệm vụ, giải pháp: 

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm thường xuyên rà soát các 

nhiệm vụ liên quan đến doanh nghiệp và sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở. Thường 

xuyên báo cáo về Văn phòng Sở để tổng hợp. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ nhiệm vụ được phân 

công và chức năng nhiệm vụ của mình xây dựng nhiệm vụ cụ thể thực hiện các 

chỉ số thành phần của DDCI tại Kế hoạch này (gửi về phòng Kế hoạch – Tài 

chính để theo dõi, đôn đốc), tổ chức triển khai thực hiện cụ thể tại đơn vị và chịu 

trách nhiệm trước Giám đốc Sở về kết quả thực hiện của phòng, đơn vị mình; 

phát huy những điểm mạnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện 

công tác cải thiện môi trường, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận lĩnh 

vực khoa học và công nghệ, nâng cao chỉ số DDCI của Sở Khoa học và Công 

nghê năm 2020. 

2. Các phòng, đơn vị trực thuộc định kỳ tổng hợp, báo cáo đánh giá tình 

hình thực hiện các nội dung được phân công làm đầu mối  báo cáo kết quả gửi 

Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở trước 05/01/2021  để tổng hợp chung, gửi Hiệp 

hội doanh nghiệp tỉnh trước ngày 20/01/2021. 

3. Kế hoạch này được triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động trong Sở. Tạo đồng thuận trong về ý thức, trách 
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nhiệm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực khoa học và công 

nghệ, nâng cao năng lực canh tranh cấp Sở (DDCI) trong năm 2020./. 

  Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BẢNG ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP CHỈ SỐ THÀNH PHẦN DDCI 2019 VÀ GIẢI PHÁP 

NÂNG CAO NĂM 2020 

STT Chỉ số thành phần 

Sở Khoa 

học Công 

nghệ 

Năm 2019 

Xếp  

hạng Sở 

Khoa học 

Công 

nghệ 2019 

Điểm  

Trung 

vị 

Điểm 

tốt nhất 

Trung 

bình top 

5 

Chênh 

lệch  

so với 

Trung 

vị 

Mục 

tiêu 

điểm số 

2020 

Mục 

tiêu xếp 

hạng 

2020 

1 Tính minh bạch và tiếp cận thông tin 6,84 15 7,09 8,17 7,82 -0,25 6,84 15 

2 Chi phí thời gian 7,70 12 7,70 8,92 8,31 0,00 7,70 12 

3 Chi phí không chính thức 7,29 3 6,30 7,49 7,23 0,99 7,29 3 

4 Cạnh tranh bình đẳng 5,52 8 4,88 6,63 6,15 0,64 5,52 8 

5 Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp 5,42 13 5,46 9,10 7,56 -0,05 5,42 13 

6 Thiết chế pháp lý 6,63 15 6,90 8,52 7,90 -0,27 6,63 15 

7 Vai trò người đứng đầu 4,80 11 4,79 7,78 6,57 0,01 4,80 11 

8 Tính năng động và hiệu lực của hệ thống 4,18 19 5,83 8,48 7,77 -1,64 4,18 19 

  Tổng điểm 60,48 12 60,48 76,86 7,77 0,00 60,48 12 
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BẢNG KÊ SỐ 1: CHI TIẾT CHỈ SỐ THÀNH PHẦN DDCI 2019 VÀ GIẢI PHÁP 

NÂNG CAO NĂM 2020 

STT Chỉ số thành phần DDCI  

Sở Khoa 

học 

Công 

nghệ 

thực 

hiện năm 

2019 

% 

Xếp 

hạng 

Đơn vị 

tốt nhất 

% 

Trung vị 

của khối 

% 

Trung 

bình 

Top5 

Chênh 

lệch 

điểm so 

với trung 

vị DDCI 

Mục tiêu 

2020 

I 
Chỉ số 1: Chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông 

tin 
              

1 DN từng truy cập vào website của Sở, ban, ngành 30,38 15 83,38 37,58 68,80 -7,20 30,38 

2 Website đáp ứng đầy đủ nhu cầu thông tin của DN 97,73 6 100,00 96,88 98,53 0,85 97,73 

3 Website được cập nhập thường xuyên 97,67 10 100,00 97,26 99,79 0,41 97,67 

4 
Websites đăng tải hướng dẫn quy trình, thủ tục hành 

chính cho DN 
97,56 2 100,00 93,46 97,50 4,10 97,56 

5 Website có cán bộ hỗ trợ trực tuyến 82,05 7 91,18 79,31 87,75 2,74 82,05 

6 
Websites công khai Kế hoạch đấu thầu, mua sắm 

công 
80,00 9 91,67 79,69 88,69 0,31 80,00 

7 Websites công khai các dữ liệu về thị trường, DN 75,68 18 88,64 78,57 86,15 -2,90 75,68 

8 
Websites công khai kết quả xử lý, trả lời ý kiến, 

khiếu nại của DN 
91,89 2 93,02 81,43 90,67 10,46 91,89 

9 
Thủ tục được niêm yết công khai tại bảng tin/bảng 

hướng dẫn 
100,00 1 100,00 97,35 100,00 2,65 100,00 

10 Phí và lệ phí công khai minh bạch 100,00 1 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 
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11 
DN có được công bố/công khai lấy ý kiến văn bản 

pháp luật từ 09/2018 đến nay 
14,81 22 32,50 22,52 28,99 -7,71 14,81 

12 
SBN có công bố/công khai các văn bản pháp luật từ 

09/2018 đến nay 
54,90 10 81,95 54 69,35 0,90 54,90 

II Chỉ số 2: Chi phí thời gian của DN               

1 Quy trình thủ tục dễ hiểu, dễ thực hiện 94,74 17 100,00 96,72 100,00 -1,98 94,74 

2 
Thời gian giải quyết TTHC theo đúng quy định của 

pháp luật  
100,00 1 100,00 96,17 100,00 3,83 100,00 

3 
Thời gian giải quyết TTHC nhanh hơn quy định của 

pháp luật hiện hành 
65,00 18 100,00 71,43 88,17 -6,43 65,00 

4 
Hoạt động thanh, kiểm tra của Sở, Ban, Ngành cản 

trở đáng kể quá trình sản xuất kinh doanh của DN 
22,22 9 11,11 23,68 17,30 -1,46 22,22 

5 
Hoạt động thanh, kiểm tra mất nhiều thời gian của 

DN 
22,22 4 10,00 33,33 18,60 -11,11 22,22 

III Chỉ số 3: Chi phí không chính thức               

1 
Có hiện tượng cán bộ gây khó khăn/trì hoãn thủ tục 

để trục lợi 
20,00 2 18,52 32,69 21,63 -12,69 20,00 

2 

Nội dung thanh, kiểm tra chồng chéo/trùng lặp với 

các Sở, Ban, Ngành khác hoặc của chính quyền địa 

phương 

22,22 10 5,26 23,21 12,14 -0,99 22,22 

3 
Hoạt động thanh, kiểm tra nhằm mục đích hướng 

dẫn, hỗ trợ DN tuân thủ pháp luật tốt hơn 
100,00 1 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 

4 
Hoạt động thanh, kiểm tra tốn kém chi phí tiền bạc 

của DN  
33,33 9 

15,38 
35,71 23,90 -2,38 33,33 

5 
Chi phí không chính thức trong các cuộc thanh, kiểm 

tra giảm bớt so với cùng kỳ 2018 
42,86 18 100,00 59,79 87,17 -16,94 42,86 

6 
Chi phí không chính thức từ 01/2018 đến nay ở mức 

độ như thế nào 
3,13 1 3,13 9,72 4,78 -6,60 3,13 
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7 
Doanh nghiệp trả chi phí không chính thức nếu 

muốn công việc được thuận lợi 
25,00 1 25,00 37,29 26,87 -12,29 25,00 

8 Hiện tượng cán bộ nhũng nhiễu vẫn còn phổ biến 16,00 2 13,04 26,09 18,09 -10,09 16,00 

9 
Doanh nghiệp trả chi phí không chính thức, khoản 

tiền bồi dưỡng cho cán bộ 
12,00 1 12,00 27,69 19,13 -15,69 12,00 

10 
Các khoản chi phí không chính thức giảm bớt so với 

năm 2018 
57,14 14 76,47 59,30 70,88 -2,16 57,14 

11 
Hiện tượng gây khó khăn cho doanh nghiệp giảm bớt 

so với năm 2018 
70,00 14 91,67 71,79 86,60 -1,79 70,00 

12 
Thủ tục, giấy tờ giảm nhiều so với cùng kỳ năm 

2018 
82,61 5 94,12 75,0 89,88 7,61 82,61 

IV Chỉ số 4: Cạnh tranh bình đẳng             0,00 

1 

SBN đối xử ưu ái hơn cho các tổng công ty, tập đoàn 

lớn, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI đang 

hoạt động trên địa bàn 

38,46 13 29,41 37,50 32,51 0,96 38,46 

2 

Sự ưu ái đó gây khó khăn cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh của khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, 

doanh nghiệp tư nhân 

32,14 5 25,40 41,18 30,03 -9,03 32,14 

3 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ có kênh tham vấn trực tiếp 

với lãnh đạo SBN khi bị phân biệt đối xử trong tiếp 

cận nguồn lực, giải quyết tranh chấp 

52,94 15 75,00 55,56 67,31 -2,61 52,94 

4 

SBN có biện pháp cụ thể hỗ trợ khối doanh nghiệp 

vừa và nhỏ tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực mình 

phụ trách 

80,95 10 90,91 80,77 87,27 0,18 80,95 

V Chỉ số 5: Dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp               

1 
SBN tập huấn, phổ biến chính sách, quy định pháp 

luật  
41,18 14 85,82 43,18 65,51 -2,01 41,18 
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2 
SBN xây dựng quan hệ đối tác, tiến hành đối thoại, 

tháo gỡ vướng mắc cho DN 
27,45 15 60,46 32,56 46,18 -5,11 27,45 

3 
SBN tư vấn, cảnh báo DN về nguy cơ, rủi ro chính 

sách, thị trường 
19,61 21 33,85 21,35 30,68 -1,74 19,61 

4 
Hỗ trợ DN phát triển hệ thống quản trị và nguồn 

nhân lực 
17,65 9 23,96 16,09 22,76 1,56 17,65 

5 
SBN hỗ trợ tài chính, tín dụng/thông tin liên quan 

đến hỗ trợ tài chính (bao gồm cả hoạt động XTTM) 
13,73 10 32,10 13,08 22,94 0,64 13,73 

6 Hỗ trợ thủ tục pháp lý, xử lý tranh chấp 11,76 23 29,27 18,10 28,59 -6,33 11,76 

7 Hỗ trợ tiếp cận công nghệ & thông tin công nghệ 25,49 5 42,53 22,22 33,20 3,27 25,49 

8 Chưa tham gia hay nhận được bất kỳ hỗ trợ nào  45,10 11 14,29 45,83 28,15 -0,74 45,10 

9 Cán bộ ứng xử chuyên nghiệp, đúng mực 100,00 1 100,00 98,18 100,00 1,82 100,00 

10 
Cán bộ hỗ trợ DN nhanh chóng hoàn thành các thủ 

tục, hồ sơ còn vướng mắc  
95,00 8 100,00 93,33 99,26 1,67 95,00 

VI Chỉ số 6: Thiết chế pháp lý               

1 Lấy ý kiến tất cả các dự thảo 75,00 17 85,71 80,00 84,88 -5,00 75,00 

2 Giải trình và gửi văn bản phúc đáp góp ý của DN 85,71 11 91,67 85,71 91,00 0,00 85,71 

3 
Công bố công khai tất cả các ý kiến đóng góp của 

DN trên websites 
57,14 18 73,33 64,71 73,02 -7,56 57,14 

4 
Tổ chức họp/hội thảo/tham vấn với cộng đồng doanh 

nghiệp trước khi ban hành 
71,43 14 85,71 72,73 82,81 -1,30 71,43 

5 Chỉ lấy ý kiến dự thảo cuối cùng 57,14 7 68,75 50,00 65,22 7,14 57,14 

6 Văn bản phản ánh thực tế SXKD của doanh nghiệp 90,32 5 94,64 88,64 92,28 1,69 90,32 

7 
Các quy định trong văn bản gây khó khăn cho SXKD 

của DN 
30,00 11 16,19 30,00 18,76 0,00 30,00 

8 
Thời gian văn bản có hiệu lực quá gấp khiến DN bị 

động 
40,00 16 25,58 35,48 27,47 4,52 40,00 
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9 
SBN truyền thông và phổ biến văn bản pháp luật đầy 

đủ và kịp thời tới doanh nghiệp 
81,58 22 96,95 88,89 94,33 -7,31 81,58 

10 
SBN thực thi VBPL nhất quán giữa các nhóm đối 

tượng  
63,04 9 70,41 62,50 67,99 0,54 63,04 

11 
SBN thực thi VBPL nghiêm minh, theo đúng quy 

trình, quy định   
72,92 7 79,24 69,33 77,45 3,58 72,92 

12 
SBN tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đúng các 

quy định của VBPL  
69,57 10 81,40 69,05 77,45 0,52 69,57 

13 
SBN có cơ chế đảm bảo tính công bằng, minh bạch 

trong giải quyết khiếu nại 
54,55 13 65,52 56,00 63,54 -1,45 54,55 

14 
SBN tổng hợp và công khai kết quả các trường hợp, 

vụ việc thuộc phạm vi quyền hạn SBN xử lý  
40,91 15 55,73 43,16 52,80 -2,25 40,91 

VII Chỉ số 7: Vai trò người đứng đầu               

1 
Lãnh đạo SBN quyết liệt trong điều hành, kỷ luật, nề 

nếp thủ tục hành chính 
95,35 5 97,22 92,78 96,20 2,57 95,35 

2 
Lãnh đạo SBN lắng nghe và tiếp thu các ý kiến góp ý 

của DN 
90,91 18 96,87 94,06 95,74 -3,15 90,91 

3 
Lãnh đạo SBN có hành động cụ thể và thiết thực giải 

quyết các vấn đề của DN 
90,48 12 94,29 90,48 92,70 0,00 90,48 

4 
Lãnh đạo SBN giải quyết công bằng những khiếu nại 

của DN với các cán bộ của đơn vị 
82,50 20 91,52 86,11 89,92 -3,61 82,50 

5 
Lãnh đạo SBN kiên trì cải thiện văn hóa ứng xử của 

công chức và hệ thống 
87,80 22 95,56 91,43 94,47 -3,62 87,80 

6 
Lãnh đạo SBN đề cao và phát huy vai trò của công 

nghệ, quy trình quản lý trong thủ tục hành chính 
90,00 22 96,11 93,42 95,48 -3,42 90,00 

7 

Lãnh đạo SBN giám sát và kịp thời chấn chỉnh/xử lý 

cán bộ có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu được DN 

phản ánh 

84,21 14 90,63 85,71 89,42 -1,50 84,21 
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8 
SBN cần tăng cường bồi dưỡng năng lực lãnh đạo 

trong năm 2019 
92,68 17 80,72 89,47 83,22 3,21 92,68 

9 SBN cần thay đổi lãnh đạo mới trong năm 2020 28,21 1 28,21 36,11 28,90 -7,91 28,21 

VIII 
Chỉ số 8: Tính năng động và hiệu lực của hệ 

thống 
              

1 

SBN kịp thời nắm bắt và có phương án xử lý những 

bất cập, vướng mắc của DN trong phạm vi quyền 

hạn và trách nhiệm của mình 

73,08 15 88,53 76,09 85,50 -3,01 73,08 

2 
SBN chủ động đề xuất và/hoặc giải pháp cụ thể về 

hỗ trợ DN/cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh 
57,14 18 74,41 64,02 70,86 -6,88 57,14 

3 
SBN tích cực vào cuộc khi thực hiện các chỉ đạo của 

UBND tỉnh 
60,87 20 79,28 70,59 77,82 -9,72 60,87 

4 
Trong khuôn khổ pháp luật, SBN xử lý thủ tục theo 

hướng thuận lợi cho DN 
63,83 19 78,10 69,37 77,01 -5,54 63,83 

5 
SBN chủ động cắt giảm các thủ tục, giấy tờ tạo thuận 

lợi cho DN 
52,17 18 67,70 57,14 65,86 -4,97 52,17 
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