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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH NINH BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:        /KH-UBND Ninh Bình, ngày      tháng 7 năm 2021 

  

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và 

địa phương (DDCI) tỉnh Ninh Bình năm 2021 
 

 

Thực hiện Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND 
tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp 

sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Ninh Bình. UBND tỉnh ban 
hành Kế hoạch thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, 

ngành và UBND các huyện, thành phố năm 2021 (gọi tắt DDCI 2021) như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh của các sở, ban, ngành và 

UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Bộ chỉ 
số DDCI được phê duyệt tại Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của 

UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ nhằm nâng cao chất 
lượng chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong việc 

cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh.  

2. Yêu cầu 

- Việc tuyển chọn đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát, phân tích, đánh giá và 
báo cáo kết quả phải khách quan, độc lập. Đơn vị tư vấn phải có đủ năng lực và 

kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu khảo sát, phân tích, đánh giá và xây dựng báo cáo 
kết quả DDCI 2021. 

- Các nội dung, tiêu chí và phương pháp đánh giá phải bám sát theo Bộ 

chỉ số DDCI được ban hành kèm theo Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 
09/7/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình. Số lượng mẫu khảo sát phải đảm bảo đủ 

độ tin cậy, khoa học. Thông tin khảo sát từ doanh nghiệp phải tuyệt đối được giữ 
bí mật để bảo đảm cho doanh nghiệp trả lời chính xác, khách quan với thực tiễn.  

- Công tác truyền thông được triển khai nhanh chóng, thường xuyên, hiệu 

quả; tuyên truyền vận động sở, ban, ngành, địa phương và cộng đồng doanh 
nghiệp đoàn kết, ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện khảo sát. 

- Kết quả đánh giá DDCI 2021 phản ánh đúng thực trạng, khách quan, 

công khai, minh bạch; là cơ sở quan trọng, tin cậy làm căn cứ để UBND tỉnh chỉ 
đạo các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm 

nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 
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II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI, ĐÁNH GIÁ 

(Các nhiệm vụ cụ thể và lộ trình thực hiện tại Phụ lục kèm theo)  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, 

ngành và địa phương được thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do UBND 
tỉnh cấp hàng năm và huy động hợp pháp khác. Căn cứ Luật Ngân sách và các 

văn bản liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính 
xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh; Thủ trưởng các 
cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục 
Hải quan Hà Nam Ninh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh 

tỉnh Ninh Bình, Cục Thống kê tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ 
tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ 

động chỉ đạo triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả và thời gian theo quy định. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND 
tỉnh và cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng 

dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Thường xuyên tổng hợp, báo cáo 
tình hình, kết quả thực hiện về UBND tỉnh./. 

  Nơi nhận: 

- Phòng TM&CN Việt Nam; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo UBND, HĐND tỉnh; 
- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố;  
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 
- Đơn vị tư vấn, Bưu điện tỉnh; 
- Đài PT&TH tỉnh, Báo Ninh Bình; 
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 
- Các VP, Trung tâm thuộc VP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, TTPVHCC. 
           PC_KH_DDCI 2021 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

Nguyễn Cao Sơn  
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