
U'c-  BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH NINH B!NH Dc 1p - Ttr do — Hinh phñc 

S& 2 1/KH-UBND Ninh BInh, ngày 25 tháng 01 näm 2022 

KE HOACH 
- •P• V 9• 

Thiyc hiçn nhung nhiçm vij, giai phap chu yeu cal thiçn 
môi trir?rng kinh doanh, nâng cao náng lire cnh tranh quEc gia nám 2022 

Thirc hin Nghj quy& s 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 cüa ChInh phü ye 
nhüng nhim viii, giâi pháp chü yêu câi thin môi trix&ng kinh doanh, nâng cao 
näng lirc canh  tranh quôc gia 11am 2022 (Nghj quyêt 02/NQ-CP), UBND tinh Ninh 
BInh xây dimg Ké hoich thirc hin nhu sau: 

I. DANH GIA TINH H!NH THIXC HIN NAM 2021 

Nàm 2021, do tInh hInh djch bnh Covid- 19 din bin phirc tap, cia ãnh 
hithng rat 1&n den tInh hInh phát triên kinh té - xà hi cUa toàn tinh. Tuy nhiên, v9i 
quyêt tam thirc hin "mçlc tiêu kép", vtra quyêt 1it phông chông djch vi tinh than 
"chông djch nhu chông gic", vüa tp trung phc hôi và phát triên kinh tê xà hi, 
bào dam dyi song than dan; tinh Ninh BInh dà tp trung chi dao  quyêt 1it, dông b, 
hiu qua các giãi pháp phông chông dch, duy trI và phiic hôi san xuât kinh doanh 
bão dam an sinh xã hi; tiêp tiic thirc hin nhüng thim vçi, giãi pháp chü yêu câi 
thin môi tru?mg kinh doanh, nâng cao nng lirc cnh tranh quôc gia näm 2021. 

Tt chüc thrc hin nghiêm sir chi dao  cUa Ban Thutmg viii Tinh üy ti K& 

1un so 62-KL/TU, ngày 14/5/2021 ye vic tiêp tiic th%rc hin Nghj quyêt so 

0 1NQ/TU, ngày 12/8/2016 cüa Ban Thiiông vi1 Tinh u ye cãi cách thu tiic hành 
chInh, nâng cao näng 1irc cnh tranh cap tinh và tang cung thu hut dâu tu trên dja 
bàn tinh Ninh BInh; Nghj quyêt so 98-NQ/BCSD ngày 24/05/2021 cüa Ban can sir 
Dãng UBND tinh ye nâng cao chi so näng 1irc ctnh tranh cap tinh näm 2021 và 
nhtng nàm tiêp theo; Kê hoch so 18/KH-UBND ngày 01/02/202 1 cüa UBND tinh. 
Trên cci sâ do, các s, ban, ngành, UBND các huyn, thành phô cia to chirc thc 
hiên các thiêm vçi duc giao theo 1 trInh, mvc  tiêu dà dé ra, do do dã ducic nhthig 
miic tiêu the thu sau: T 1 giao djch din tü giüa nguii dan, doanh nghip vi 
chInh quyên các cap duqc nâng cao; üng dung cong ngh thông tin dê minh bach 
hóa quy trIth, thu tiic; kêt nôi, chia sé ca s& dQ 1iu dUng chung phiic vi cOng tác 
quán 1 nhà nuc ducic tang cithng. Tiên d thanh toán không dUng tiên mt và phát 
triên thuang mti din tCr, khuyên khIch ngu1i dan, doanh nghip áp dçing phucing 
thüc thanh toán không dUng tiên mt trong giao djch, ixu tiên giãi pháp thanh toán 
trên thiêt bj di dng, thanh toán qua thit bj chap then the tiêp tic dugc day mnh. 
Thñ gian xU 1 các thU tic hành chmnh cho doanh nghip và ngui dan, nhât là các 
thu tc ye dang k doanh nghip, các thU tic ye dâu tu, xây dirng, dat dai và các thu 
tVc khác lien quan den dâu tu kinh doanh tiep tc duc cat giãm. 
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Trong näm 2021, UBND tinh dä ban hành K hotch s 80/KH-UBND ngày 
08/6/2021 triên khai thirc hin Nghj quyêt so 98-NQ/BCSD ngày 24/05/2021 cüa 
Ban can sr Dãng UBND tinh ye nãng cao chi so nng lirc cnh tranh cap tinh (PCI) 
11am 2021 và nhftng nàm tiêp theo. Theo do, giao các sâ, ban, ngành và UBND các 
huyn, thành phô nghiêm tiic triên khai th?c hin có hiu qua các thim vi, giái 
pháp, nhäm dat  duqc mic tiêu dä d ra. Quyt tam nâng chi so PCI cüa tinh trong 
näm 2021 näm trong top 35 tinh, thành ph có thu hang cao nhât cüa cà nuâc. M.t 
khác, triên khai thirc hin Quyêt djnh s 725/QD-UBND ngày 09/7/202 1 cüa 
UBND tinh phê duyt b chi so dánh giá nàng 1irc canh  tranh cap sâ, ban, ngành và 
dja phuang thuc tinh Ninh BInh; Ké hoach so 1 14/KH-UBND ngày 28/7/202 1 cüa 
UBNID tinh thçrc hin B chi so dánh giá näng lirc canh  tranh cap sà, ban ngành và 
dja phucing (DDCI) tinh Ninh BInh näm 2021. Hin tti, dan vj tu van dánh giá 
DDCI (Vin nghiên c1ru phát triên kinh té - xà hi tinh Bäc Ninh) dang tOng hçp két 
qua diêu tra, khào sat các doanh nghip trên dja bàn tinh; dir kiên trong qu 112022, 
tiên hành tOng kêt dánh giá và cOng bô kêt qua nng lirc canh  tranh cap s&, ngành, 
dja phuang (DDCI) cüa tinh. 

II. MUC TIEU 
1. Miic tiêu chung 
- Tip tic cài thin math  m môi tnthng d.0 tii kinh doanh và nâng cao 

näng lirc canh  tranh cap tith trong näm 2022 và nhftng näm tiêp theo. Thrc hin 
triên khai math  m có hiu qua 03 khâu dt phá và 6 chuang trInh tr9ng tam theo 
Nghj quyêt cüa Dai  hi  dai  biêu Dâng b tinh lan thu XXII, thim k' 2020-2025 
và Chuong trInh hành dng sO 01-CTr/TU ngày 2 8/02/2020 cüa Tinhüy dê ra. 

- Tang cu&ng h trV nguêri dan trong vic däng k thành 1p mi doanh 
nghip, thäm tang nhanh ye sO doanh nghip thành 1p mOi trong näm, dông thôi 
giâm t' 1 doanh nghip giãi the, tam  ngirng  hoat  dng, giàm chi phi dâu vào, chi 
phi không chinh thuc cho ngithi dan và doath nghip. 

- Dy math  cOng tác tháo gc khó khan, vithng mc do tác dng tiêu circ cüa 
dai djch Covid-19, tiêp t1ic thirc hin cO hiu qua cong tác ho trçi doath nghip 
phiic hôi san xuât kith doanh, thich irng lith hoat, hiu qua voj djch bnh. 

2. Muc tiêu ciii th 
Trên cci sâ phân cOng lam du mi theo dôi, chü trI cài thin các chi s, 

thOm chi sO/chi sO thàth phân và các yeu to môi tru&ng kith doath cüa các BO, 
ban, ngành Trung uang; yêu câu các sà, ban, ngành và UBND các huyn, thành 
phO tiep tiic thçrc hin thim viii cãi thin và tang xêp hang các chi tiêu, gop phân 
nâng cao thu hang nang 1?c cath trath quOc gia näm 2022, cii the: 

a) MOi trung kith doanh: Cài thin chat luqng, nâng cao thu hang các chi 
sO, bao gOm: Kh&i sr kith doanh (i); Np thuê (ii); Np Bâo hiem xã hi (iii); Cap 
phép xay dmg và các thu tic lien quan (iv); Tiep cn tin dçing (v); Bão v nhà dau 
tu (vi); Tiêp cn din näng (vii); Däng k tài san (viii); Giãi quyët tranh chap hp 
dOng (ix); Giài quyêt phá san doanh nghip (x); Giao djch thuang mai  qua biên 
giói (xi). 
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b) Näng lirc c.nh tranh 4.0 (GCI 4.0): Nâng cao dim s, nâng xp hang 
cüa các chi sôlnhóm chi so: Chi phi tuân thU pháp 1ut (Bi); Kiêm soát tham 
nhUng (B2); Chat liiçing quân 1 hành chInh dat dai (B3,); Ha tang (B4,); U'ng dung 
cong ngh thông tin (B5,); Chat luqng dào tao  nghê "B6,); Von hóa thj trung 
chirng khoán B7,); Chi tiêu cho nghiên cihi và phát triên (B8); Tang tru&ng ye 
doanh nghip dôi mói sang tao  (B9); Doanh nghip có tu&ng sang tao  mâi dt 
phá (BJQ); Tiêp cn von cho các doanh nghip vüa và nhO (1111,). 

c) Näng lirc di mâi sang tao  (Gil): Nâng xp hang chi s, nhóm chi s: Ha 
tang cong ngh thông tin (Cl); Tuyên dung lao dng thâm diving tn thüc (C2); Hçip 
tác nghiên ciru nhà tnthng - doanh nghip ('C3,); Chat luçmg mOi trung ('G4,); 
Cong ngh thông tin và sang tao  trong mô hInh cUa to chLrc (t'5,); Sang tao  trirc 
tuyén ('C6,); Giáo diic dai  hçc C7,); Nhp khâu djch vçi ICT ('C8,); Xuât khâu djch 
v11 ICT c9,). 

d) Quyn tài san (IPifi): Cãi thin, nâng xp hang các chi s, nhóm chi s: 
Dc l.ptu pháp (Dl,); Quyên tài san 4t chat (D2); Quyên sâ hftu trI tu (D3,). 

d) Tang dim s các chi s thuc Mçic tiêu 9 v Cong nghip, sang tao  và 
phát triên ben vng theo xêp hang Phát triên ben vüng cUa UN. 

III. NHI1M \TV, GIAI PHAP CHU YEU 
1. Nhim viii chung 
Tip tiic tang cithng trách nhim, tInh chU dng cUa các s&, ban, ngánh duge 

phân cong lam dâu môi theo dôi, chU trI cãi thin các chi so, nhóm chi sô/chi so 
thành phân và các yêu to môi trixng kinh doanh trên c s& huàng dan cUa các b, 
ban, ngành Trung uang (theo nganh). 

1.1. Các sy, ban, ngành chU trI, chju trách nhim di vOi các nhóm chi si, 
chi so thành phân và các yêu to môi trung kinh doanh thu Ph 1iic kern theo. 

1.2. Track nh&rn cda cdc don vj lam diu m6i theo ddi, chd frI d6i vd'i cdc 
nhom c/u so, c/u so thank phan 

- DOn dc, kim tra vic thiic hin tai  cc quan, dcrn vj mInh trong vic thirc 
hin các thim vçi, giâi pháp lien quan; kjp thñ dê xuât, báo cáo UBNID tinh 
(thông qua S& Ke hoach và Dâu tu) nhäm tháo g khó khän ye c chê, chinh sách, 
giâi pháp, thim yu phát sinh dê cãi thin các chi so duçic phân cOng. 

- ChU dng k& ni vói các B, ban, ngàth Trung uang (theo ngânh); tao  1p 
kênh thông tin d cung cap, cp that  day dU, kjp thai nhäm dáth giá, xêp hang 
khách quan, chIth xác. 

2. Nhim vii, giãi pháp cii th 
2.1. V ctt gidm dank myc ngành ngh ctEu tu, kink doanh có diu kiin 

và cdi cdch diu kiên kink doanh 
a) Sà K hoach và D.0 tu chU trI, phi hcip vOi các do'n vj có lien quan kim 

soãt vic dê nghj ho sung nganh nghê dãu tu kinh doanh cO diêu kin vã diêu kin 
kith doath rnri. Dông thyi nghiên ciru, rà soát danh mlic ngành nghê dau tu, kith 
doath có dieu kin, tOng hqp yà kien nghj các B, ngành Trung uang: 

- Thu hçp pham vi cUa mt s ngath ngh kith doanh có diu kin; 
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- Dua các ngành ngh ra khôi danh miic nu: 
+ Co bin pháp quân 1 khác hiu qua han 
+ Yêu c.0 quãn 1 thiu ca sâ khoa hçc và thirc tin, không có m11c tiêu 

quãn 1 hoc mvc  tiêu quãn 1 không rô rang. 

b) Các s&, ban, ngành, dan vj: Tip tVc  rà soát, kin nghj bãi bó các diu 
kin kinh doanh quy djnh tai  các 1ut chuyôn ngành lien quan. 

c) Thñ gian thirc hin: Hoàn thành trong nàm 2023. 

2.2. TIp trung do bô rào can dii vá'i hort d5ng thu 1u kinh doanh do 
chông chéo, mâu thuân, không h9p ifi, khác bitt cüa các quy djnh phdp luit 

Các s&, ban, ngành và UBND các huyn, thành ph& Nghiên ciru, rà soát các 
Lutt, Nghj djnh có lien quan den dâu tu kinh doanh, kjp thai nàm bat nhftng bat 
cp trong thrc hin Lu.t chuyên ngành vâ các Nghj djnh huàng dan dê kiên nghj 
ca quan Trung uang süa dôi, bô sung nhäm tháo gO các bat c.p, cii the: 

- Các quy djnh không con phü hçp vâi thirc t khách quan; 

- Các quy djnh không hçip 1; 
- Các quy djth không rO rang, c1i th; 

- Các quy djnh chng chéo, mâu thun; 
- Các quy djnh khác nhau v cüng mt vn dé. 

2.3. flip t,c thácdy cái each quãn 1j, kkm tra chuyên ngành t61 vói 
hang hoa xuat khau, nhip khau 

a) Ciic Hâi quan Ha Nam Ninh, các si, ban, ngânh và các dan vj lien quan 
tiêp tic thirc hin rà soát, kiên nghj ca quan Trung uang: 

- Câi cách, dan giãn hóa thu tic hâi quan; ct giãm danh mlic hang hóa xut 
thp khâu thuc din quân l, kiêm tra chuyên ngành. Dông tht'yi tang cu&ng cong 
tác tuyên truyên dôi vth nguii dan và doanh nghip nghiêm chinh chap hành vic 
tuân thu các quy djth ye tiêu chuân an toan dôi vai các san phâm, hang boa duçic 
cat giãm; 

- Kin nghj sira di, bi sung các quy djnh v quân l, kim tra chuyên 
ngành dôi vói hang hóa xuât thp khâu ti các Lut ye quân 1, kiêm tra chuyên 
ngành, ciii the thu sau: 

+ Ct giam danh miic hang hóa thom 2; 
+ Ap ding dy du nguyen tc v quãn 1 rñi ro da trén mcrc d tuân thu 

pháp lut cüa doath nghip và müc d rüi ro cüa hang hóa; 
+ Thay d,i phuang pháp quán l tir vic kim tra timg lo hang sang kim tra 

theo mt hang (trü hang hóa thuc din kiem djch, giông cay trông). 

b) Sâ Khoa hQc và Cong ngh chu trI, phi hqp vi các dan vj CO lien quan 
tong hqp, dáth giá viec  triên khai th?c hien  Lut Chat luçmg san phâm, hang hóa 
so 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007 và Lut Tiêu chuân, Quy chuân k thut so 

68/2006/QH1 1 ngày 29/6/2006, kien nghj Ca quan Trung uang sua dOi, bô sung 
các quy djth dam báo áp diing day du nguyen täc khoa h9c ye quan l rài ro theo 
thông 1 quôc tê. 
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c) Sâ Tài chInh chü trI, phi hqp vâi các dan vj Co lien quantham muu xây 
drng Trung tam dr 1iu quail 1 rüi ro khi cO yêu câu cüa Co quan cap trên. 

2.4. Diy mrnh cái cách v dáng kj dE1 dai và d6i mói quán 1j hành chinh 
dat dai 

a) Sâ Tài nguyen và Môi tri.r&ng chü trI, pMi hçTp vâi UBND các huyn, 
thành phô và các dan vj cO lien quail: 

- Tip tic rà soát và kin nghj co quan Trung uong các giãi pháp nhm câi 
cách các thu tiic ye Däng k sâ hcru và chuyên nhuqng tài san theo huóng: 

+ Tp trung du tu xây dirng h thng thông tin, co s& dü lieu dt dai; nâng 
cap co s& ha tang k thut, 1p kê hoach so hóa và km tr& ho so dja chInh dng 
so dê dua vào khai thác sü ding tai  các Van phOng dang k dat dai; 

+ Tang cuO'ng üng dçing cong ngh thông tin trong thc hin thu tiic däng 
k, cap Giây chirng nhn quyên sir diing dat, tài san gän lien vói dat. 

- Trin khai manh  m vic kt n& lien thông din tü d trao di thông tin dü 
lieu dat dai gifla co quan däng k,2 dat dai và co quan thuê trong vic xác djnh 
nghia vi tài chInh khi ngi.thi sir diing dat thirc hin giao djch ye dat dai và tài san 
gän lien vi dat. 

b) Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn chO trI, phi hqp vi các co quan, 
don vj CO lien quan: Nghiên ciru, tham mixu các giãi pháp khuyên khIch và tao  diêu 
kin tIch tii dat nông nghip, phát triên manh  thj tnthng quyên sir ding dat. 

2.5. Thrc hin các nh&m vy, gidipháp chuyn dEi s theo Quylt djnh s 
749/QD-TTg ngày 03/6/2020 cüa Thu tu'öng GhInh phü phê duyt "Chu'o'ng 
trInh chuyên dôi so quôc gia den nám 2025, djnh hu'ó'ng den nám 2030" dông 
b5 vó'i I/i rc 1zin cãi cdch hành chInh 

Trin khai theo K hoach  s 106/KH-UBND ngày 12/7/2021 cüa UBND 
tinh trien khai thirc hin Nghj quyet so 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 cüa Ban Chap 
hành Dãng b tinh ye Xây dimg ChInh quyên din tü, chuyen dôi so den nam 
2025, djnh huàng den nam 2030, Ke hoach sO 138/KH-UBND ngày 27/8/2021 
cüa UBND tinh trien khai D an dôi mâi vic thc hin co che mt cua, mt ci~a 
lien thông trong giài quyet thu tçic hành Chrnh, gän vói chuyen dôi sO trong hoat 
dng cung cap dlch  vi Cong tren dja bàn tinh Ninh BInh. 

2.6. Tang cithng cai cách, ct gidm, don gián hóa thu t,c hành ch:'nh, 
quy djnh kinh doani, gán vó'i day mznh phân cap, trao quyên cho các don vj 
trrc thu3c và kiêm Ira, giám Sd! 

a) Các sâ, ban, ngành và UBND các huyn, thành ph thung xuyen rà soát, 
kien nghj c quan trung uang cat giâm, don giãn hóa các thU t%lc hành chInh không 
can thiêt nhäm giâm chi phi tuân thU trong mci lTnh vrc cho ngithi dan và doanh 
nghip. 

b) Van phOng UBND tinh chU trI, phi hqp vói UBND các huyn, thành 
phO và các don vj lien quan: 
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- Nghiên ciru phuong an nhm di mói th?c hin ca ch mt cüa, mt cira 
lien thông trong giâi quyêt thu tic hành chInh theo quy djnh tai  Nghj djnh so 
107/2021/ND-CP ngày 06/12/2021 cüa ChInh phü; day mnh thirc hin vic sO 
boa ho sa trong tiêp nhn, giâi quyêt và két qua giài quyêt thu tiic hành chInh tai 
Trung tam Phçic viii hành chInh cOng tinh và B phQ.n mt cira cap huyn, xâ, 
phu6ng theo dung quy djnh tii Ngh djnh sO 107/2021/ND-CP. Thirc hin cOng 
tác sa két, tong kêt hot dng cüa Trung tam Phiic vçi hành chInh cOng tinh hang 
näm dé có giâi pháp phát triên phü hçip; 

- Là cci quan du mi, tng hçp thông tin cho Van phông ChInh phü tháo gi 
thUng vung mac trong qua trInh triên khai thirc hin Nghj quyêt sO 68/NQ-CP 
ngày 12/5/2020 cUa ChInh phü ban hành Chuang trInh cat giãm, dan giân hóa quy 
djnh lien quan den hoat dng kinh doanh giai doan  2020 - 2025. 

c) Si K hoach và Du tu chü trI, phi hçp vâi Van phông UBND tinh và 
các dan vj lien quan tIch crc nghiên ciru, tham gia gop dôi vi các phuang an 
cat giàm, dan giãn hóa các quy djth lien quan den hoat  dng kinh doanh khi các 
B, ca quan ngang b, ca quan thuc ChInh phü gui lay kiên. 

2.7. D4y mznh lhyc hin các giãiphdp nhm 4w chuycn biln vü'ng chic 
dôi viii các chi lieu phát triên bin vfrng 

a) Trên co si các chin luqc, k hoach  trung, dài hin cüa tinh và các giâi 
pháp thirc hin Ké hotch hành dng thc hin Chucing trInh nghj sir 2030 vi sr 
phát triên ben vüng cüa tinh Ninh BInh tai  Kê hoach so 58/KH-UBND ngày 
04/6/2018, các si, ban ngành và U' ban nhân dan các huyn, thành phô tiêp tc 
day manh viêc triên khai thuc hiên theo chuc nàng, nhiêm vu duoc glao, nhäm tao 
chuyén biên vtrng chäc dOi vOi các chi tiêu có tInh chat nên tang nhu'ng khó cai 
thin trong thii gian ngän thu bào v môi trithng sinh thai, giãm nghèo da chiéu, 
phát triên mien nüi, vüng sâu, vüng xa... Tang cuè'ng cong tác khuyen khIch doanh 
nghip cci câu lai  san xuât, kinh doanh huâng tth phát triên ben vmg, dông thñ 
chü trçng các yêu to bào v mOi truông, chông biên dOi khI hu, tao  co hi vic 
lam cho nhóm dOi tuqng d bj "ton thuang". 

b) S& Thông tin và truyn thOng chü tn, phi hqp vâi các t chüc chInh trj - 
xä hi và các dan vj lien quan day math  cong tác tuyén truyên nhäm nang cao 
nhn thuc cho nguñ dan và doanh nghip trên dja bàn tinh ye ni dung và nghia 
cüa phát triên ben vtrng. 

2.8. C/ia 1r9ng h3 lrY ngwói dan và doanh nghipphyc hi san xutt kinh 
doanh, khácphic các tác d3ng lieu crc cüa djch bnh Govid-19 

Cac sâ, ban, ngành và UBND các huyn, thành ph thirc hin nghiêm Nghj 
quyet sO 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 cüa ChInh phü ban hành Quy djth tam  thyi 
"ThIch img an toàn, linh hoat, kiêm soát hiu qua djch Covid-19". Trien khai thirc 
hin ngay các giâi pháp h trq nguii dan và doanh nghip hôi phic san xuât, kinh 
doath, theo chi dao  cüa ChInh phü và các b, ngành có lien quan. 
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2.9. Phát trién h sinh thai dii mó'i sang 4w, h tr1, khuyln khich doanh 
nghip khó'i ngh4p sang 4w 

a) S& Khoa hc và Cong ngh chü trI, phi hçp v&i các don vj lien quan: 
Nghiên ciru, tharn muu xay dçrng và phát triên ha tang chat luqng quôc gia NQI), 
nâng cao nAng suât dia trên nên tang khao hoc, Cong ngh và dôi mói sang to dáp 
img yêu cau hi nhp quôc tê ye tiêu chuân, do lu&ng, chat lung; tham mu'u 
phucing an xây dirng co ché thI diem si'r diing nguôn von tü Qu Phát triên Khoa 
hc và Cong ngh cüa doanh nghip nhà nuâc dé tài trg, cho vay, dâu tu, gop von 
dâu tu cho hoat dng khyi nghip, dôi mói sang tao  khi có yêu câu cüa B Khoa 
hçc và Cong ngh. 

b) Sâ Giáo dic và Dào tao  chü trI, pMi hçip vOi TriRng Dai  hc Hoa Lu và 
CáC co quail, don vj lion quan nghiOn ciru, dê xuât các giãi pháp phát triên không 
gian khâi nghip sang tao  trong các trumg dai  h9c, cao dang trên dja bàn tinh. 

2.10. Dy mznh các hort d5ng hp'p tác quc t gn vó'i thrc hin cdi cách 
trong nithc ye môi trithng kinh doanh, nâng cao näng ly'c cçinh tranh quôc gia 

Si K hoach  và Du tu chü trI, phi hçip vi Sà Cong thuong, Sâ Du ljch và 
các don vj lien quan day manh  han nCa CáC boat  dng hqp tác nghiên ciru, tu van 
và doi thoai chInh sách vi CáC to chüc trong và ngoài flhIÔC nhàm phçic vil thu hiit 
nguOn 1irc Va sir üng h cüa the dôi tác cho mc tiêu cài thin môi trumg kinh 
doanh, nâng cao näng lirc canh  tranh cap tinh. 

IV. TO CH1J'C THI)C HIN 

1. Thu truâng các s, ban, ngành thuc tinh, Chü tjch UBND cp huyn: 

- Xác djnh cãi thin môi tru&ng kinh doanh, nâng cao näng hrc canh  tranh là 
nhim viii trng tam uu tiên, trirc tiOp chi dao,  chu trách nhim truâc UBND tinh 
ye vic thirc hin các Nghj quyêt cüa ChInh phü ye các nhim viii, giâi pháp cài 
thin môi trithng kinh doanh, nâng cao näng l%rc canh  tranh quôc gia; 

- Can cü Nghj quy& 02/NQ-CP, trên co sâ hung dn cüa các B, ban, 
ngành Trung uo'ng và KO hoach  nay xây dmg K hoach  tO chüc thirc hin cüa co 
quan, don vi mInh, trong do dê ra các nhim vu, giãi pháp, co quan, don vj chü trI, 
phOi hqp thicc hin và th?yi ban  hoàn thành theo các miic tiêu, thim viii dugc giao. 

- Thu&ng xuyên kim tra, giám sat tin d và kt qua thirc hin K hoach 
thirc hin các Nghj quyOt ye câi thin moi trueing kinh doanh, nâng cao näng lirc 
canh tranh cap tinh. 

- Thixc hin nghiOm ch d báo cáo; truóc ngày 01 tháng 6 và tnr9c ngày 01 
tháng 12, dánh giá tInh hInh triên khai và kêt qua thirc hin gui ye S& Kê hoach và 
Dâu tu dê tong hqp, báo cáo UBND tinh. 

2. Si Ni vçi phôi hçip vâi B Ni vi nghiên ciru 1ng ghép mt so tiOu chI 
dánh giá, xep hang vic thirc thi Nghj quyêt vao ni dung khão sat hang näm cüa 
chi so cãi each hành chInh và chi so hài lông ye sir phc vii hành chInh (SIPAS). 
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3. Các s, ban, ngành, dja phiiang t chirc cong tác truyn thông v câi 
thin môi tru&ng kinh doanh, nâng cao näng lirc cnh tranh thuc phm vi trách 
nhim cüa mInh. S& Thông tin và Truyên thông, Dâi PTTH tinh Va Báo Ninh BInh 
chü dng ho trçl các sf1, ngành, dja phucing to chirc tuyên truyên, quán trit, phô 
biên Nghj quyêt 02/NQ-CP, Kê hoach nay sâu rng trong các ngành, các cap. 

4. Si Cong thrnmg, Hip hi doanh nghip tinh và hip hi doanh nghip 
các huyn, thành phô dánh giá dc 1p thrnmg xuyên ye tInh hInh và kêt qua thçrc 
hin Nghj quyêt 02/NQ-CP và Kê hoach  nay. 

5. D nghj Uy ban Mtt trn T qu& Vit Nam tinh và các t chüc chInh trj 
- xà hi tang cung cOng tác tuyên truyên, 4n dng dé cã h thông chInh trj tIch 
circ tham gia ho trçi, giüp dO, dông hành cüng doanh nghip. 

6. Si K hoach  và Du tu chü tn don d&, kim tra các sâ, ban, ngành, dja 
phuang, dan vj to chüc thçrc hin tot Ké hoach nay; djnh k5r 6 tháng, 01 nàm 
(truóc ngày 05 tháng 6 và ngày 05 tháng 12), tong hqp báo cáo tInh hInh thçrc hin 
và kjp thôi de xuât UBND tinh giâi quyêt nhüng van dê vuâng mac, phát sinh 
vuçlt thâm quyên./. 

No'inhmn: 
- Van phông ChInh phU; 
- Bô Ké hoach & Dâu tir; 
- TflU, liT HDND tinh; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Các Sâ, Ban, nganh; 
- UBND các huyn, thành pho; 
- Ciic Hâi quan Ha Nam Ninh; 
- Cic Thué tinh; 
- Ngân hang Nhâ niróc — Chi nhánh tinh NB; 
- Dài PT&TH Ninh Bmnh; 
- Báo Ninh BInh; 
- Cong TTDT tinh; 
- Luu VT, VP4,1,2,3,5,6,7,9,10,TTPCHCC; 
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