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TT Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp
Sản phẩm/kết quả công 

việc

Thời gian 

hoàn thành

I

1

Xây dựng dự toán kinh phí triển khai thực hiện đánh giá 

Chỉ số DDCI cấp sở, ban, ngành , địa phương tỉnh Ninh 

Bình năm 2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Tài chính
Quyết định cấp bổ sung 

NSNN năm 2021
5/8/2021

2

Xây dựng kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà thầu lựa chọn 

đơn vị đánh giá Chỉ số DDCI cấp sở, ban, ngành, địa 

phương tỉnh Ninh Bình năm 2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư VP UBND tỉnh
Quyết định phê duyệt Kế 

hoạch đấu thầu
15/8/2021

3

Thành lập tổ công tác DDCI bao gồm: Sở Kế hoạch và 

Đầu tư: Tổ trưởng; Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, 

Cục Thống kê tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp: thành viên

Sở Kế hoạch và Đầu tư VP UBND tỉnh
Quyết định thành lập tổ 

công tác DDCI
30/8/2021

4

Tổng hợp số lượng doanh nghiệp tham gia TTHC từ 

01/01/2020 đến ngày 30/6/2021 và bàn giao cho đơn vị 

tư vấn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành của 

Tỉnh; Cục thuế tỉnh; 

Cục Hải quan Hà Nam 

Ninh; Bảo hiểm xã hội 

tỉnh; UBND các huyện, 

thành phố

Danh sách doanh nghiệp 

tham gia TTHC
30/8/2021

II

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI 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

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày       /7/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình)

Xây dựng và ban hành các văn bản triển khai thực hiện

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến
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TT Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp
Sản phẩm/kết quả công 

việc

Thời gian 

hoàn thành

1

Tuyên truyền phổ biến tới toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức tại cơ quan, đơn vị; đăng tải thông tin và Kế 

hoạch triển khai Bộ chỉ số DDCI tại cổng thông tin của 

cơ quan đơn vị.

Các Sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, 

Thành phố

Sở Thông tin và 

Truyền thông

Tổ chức hội nghị và đăng 

tải thông tin trên cổng 

điện tử của cơ quan, đơn 

vị

Quý III/2021

2

Thực hiện các phóng sự, bài viết, chuyên đề về DDCI; 

phổ biến, tuyên truyền thông tin đầy đủ, chính xác, kịp 

thời quá trình triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh 

cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2021

Báo Ninh Bình, Đài 

phát thanh truyền hình 

Ninh Bình

Các Sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, 

Thành phố

Phóng sự, bài viết, 

chuyên đề về DDCI

Quý III-

IV/2021

III

1
Lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ 

sơ dự thầu
Sở Kế hoạch và Đầu tư Tổ công tác DDCI

Quyết định lựa chọn đơn 

vị lập hồ sơ mời thầu, 

đánh giá hồ sơ dự thầu

5/8/2021

2 Thẩm định phê duyệt hồ sơ mời thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tổ công tác DDCI; đơn 

vị tư vấn đấu thầu

Quyết định phê duyệt hồ 

sơ mời thầu
15/8/2021

3
Đăng tải thông tin trên báo đấu thầu và cổng thông tin 

đấu thầu quốc gia
Đơn vị tư vấn đấu thầu Tổ công tác DDCI Báo đấu thầu 16/8/2021

4 Mở thầu, đóng thầu, chấm thầu Đơn vị tư vấn đấu thầu Tổ công tác DDCI 

Biên bản mở thầu, đóng 

thầu; biên bản đánh giá 

hồ sơ dự thầu; tờ trình đề 

nghị phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà thầu

06/09/2021

5 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tổ công tác DDCI; đơn 

vị tư vấn đấu thầu

Quyết định phê duyệt kết 

quả lựa chọn nhà thầu
16/09/2021

6 Thương thảo và ký hợp đồng Sở Kế hoạch và Đầu tư Tổ công tác DDCI
Biên bản thương thảo; 

hợp đồng 
17/9/2021

Tổ chức triển khai thực hiện
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Thời gian 

hoàn thành

7

Phê duyệt danh sách doanh nghiệp thực hiện khảo sát 

(số lượng 3000 doanh nghiệp có phát sinh TTHC từ 

01/01/2020 đến 30/8/2021)

Tổ công tác DDCI Đơn vị đánh giá DDCI
Danh sách doanh nghiệp 

tham gia khảo sát
20/9/2021

8

Tổ chức khảo sát

- Khảo sát qua thư (2000 doanh nghiệp): gửi phiếu khảo 

sát và tiếp nhận phản hồi phiếu khảo sát từ doanh 

nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh qua 

đường bưu điện.                                  

- Khảo sát trực tiếp (1000 doanh nghiệp): tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh, UBND các huyện; tại 

doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh

Đơn vị đánh giá DDCI Tổ công tác DDCI Phiếu khảo sát 30/11/2021

9 Tổng hợp, xử lý dữ liệu Đơn vị đánh giá DDCI Tổ công tác DDCI Bảng tổng hợp số liệu 25/12/2021

10
Nghiệm thu kết quả khảo sát đánh giá xếp loại chất 

lượng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
Tổ công tác DDCI

Đơn vị đánh giá DDCI; 

Sở Kế hoạch và Đầu tư
Biên bản nghiệm thu 31/12/2021

IV

1

Báo cáo phân tích kết quả khảo sát, đánh giá DDCI và 

xếp hạng các các sở, ban, ngành và UBND các huyện, 

thành phố

Đơn vị đánh giá DDCI Tổ công tác DDCI
Báo cáo kết quả đánh giá, 

xếp hạng DDCI
31/12/2021

2 Báo cáo kết quả giám sát Tổ công tác DDCI Báo cáo kết quả giám sát 31/12/2021

3 Báo cáo kết quả thực hiện triển khai đánh giá DDCI Sở Kế hoạch và Đầu tư Tổ công tác DDCI

Báo cáo kết quả thực hiện 

triển khai đánh giá DDCI 

năm 2021

31/12/2021

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện
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V

1. Tổng kết đánh giá và công bố kết quả DDCI Sở Kế hoạch và Đầu tư VP UBND tỉnh Hội nghị tổng kết Quý I/2022

Công bố kết quả đánh giá
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