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KẾ HOẠCH 

Cải thiện chỉ số DDCI của Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp năm 2023 

 

Thực hiện Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh 

công bố kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương 

(DDCI) tỉnh Ninh Bình Năm 2022. Căn cứ Thông báo số 04/TB-KHĐT ngày 

04/01/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả các chỉ số thành phần, chỉ tiêu 

cơ sở trong Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương 

(DDCI) tỉnh Ninh Bình năm 2022. UBND thành phố Tam Điệp xây dựng kế hoạch 

cải thiện các chỉ số thành phần, chỉ tiêu cơ sở năm 2023, như sau: 

I. MỤC TIÊU 

Năm 2023, thành phố Tam Điệp phấn đấu xếp loại tốt, vị trí thứ bậc đứng 

3/8 huyện, thành phố về năng lực cạnh tranh. Để hiện thực được mục tiêu, cần tập 

trung khắc phục và cải thiện các chỉ số thành phần sau đây: 

1. Chỉ số “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin” phấn đấu năm 2023 đạt 

5,46 điểm (tăng 1,34 điểm so với năm 2022). 

2. Chỉ số “cạnh tranh bình đẳng” phấn đấu năm 2023 đạt 6,45 điểm (tăng 

1,55 điểm so với năm 2022) 

3. Chỉ số “vai trò của người đứng đầu” phấn đấu năm 2023 đạt 8,48 điểm 

(tăng 2,75 điểm so với năm 2022) 

4. Chỉ số “tiếp cận đất đai và tính ổn định trong sử dụng đất” phấn đấu năm 

2023 đạt 6,62 điểm (tăng 0,78 điểm so với năm 2022) 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP  

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ mức độ 3, mức độ 4 

trên môi trường điện tử theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

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

- Thực hiện niêm yết công khai, minh bạch đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành 

chính, dịch vụ công; rà soát, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin, biểu mẫu kèm 

theo đối với từng thủ tục hành chính; cập nhật, bổ sung dịch vụ công mức 4 lên 

trang dichvucong.ninhbinh.gov.vn. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-468-qd-ttg-2021-doi-moi-co-che-mot-cua-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-468978.aspx


- Đăng tải đầy đủ và kịp thời các thông tin về quy hoạch, kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội của thành phố; kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng; danh 

mục các công trình xây dựng, các dự án  thu hút đầu tư; hoạt động thanh tra, kiểm 

tra doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. 

- Công khai đầy đủ các thông tin về đấu thầu, nâng cao hiệu quả giám sát 

trong công tác đấu thầu theo quy định của pháp luật. 

- Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng nội dung các chuyên mục và hình 

thức trang thông tin điện tử của thành phố; dễ dàng tìm được thông tin, các văn 

bản quy phạm pháp luật; đề xuất các giải pháp để nâng cao tính đa dạng, phong 

phú của Trang thông tin điện tử thành phố theo hướng giúp doanh nghiệp dễ dàng 

tìm kiếm thông tin. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

cập nhật, đăng tải đầy đủ các biểu mẫu, hồ sơ thủ tục hành chính đã được cơ quan 

có thẩm quyền ban hành; các văn bản quy phạm pháp luật mới, cơ chế, chính sách 

về ưu đãi, thu hút đầu tư và chính sách khác liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác 

xã, hộ kinh doanh. 

2. Chỉ số “cạnh tranh bình đẳng” 

Quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận các 

chính sách ưu đãi của nhà nước để họ có nhìn nhận đánh giá khách quan, thiện chí 

về sự đối xử công bằng của chính quyền thành phố, không đối xử phân biệt giữa 

các doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trên địa bàn 

thành phố với doanh nghiệp ngoài địa bàn thành phố; đảm bảo công bằng, khách 

quan trong quá trình giải quyết công việc đặc biệt là công việc liên quan đến lĩnh 

vực đất đai, đấu thầu công trình dự án, đấu giá quyền sử dụng đất. 

3. Chỉ số “vai trò của người đứng đầu” 

Tăng cường tính năng động, trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan 

đơn vị, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi 

nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, giám chịu trách nhiệm; Chủ động đề xuất kịp thời 

với cấp trên chính quyền sửa đổi những nội dung văn bản chồng chéo trong quá 

trình giải quyết công việc; tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp trong quá trình 

sản xuất, kinh doanh song vẫn đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật và 

trong khuôn khổ pháp luật. 

Duy trì thực hiện gặp gỡ doanh nghiệp, hợp tác xã của Lãnh đạo UBND 

thành phố hàng tháng để kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm 

tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, Hợp tác xã hoạt động và phát triển 

sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND 

các phường, xã thường xuyên nắm bắt các ý kiến, kiến nghị, phản ánh người dân 



và doanh nghiệp để giải quyết kịp thời, trường hợp vượt thẩm quyền giải quyết báo 

cáo lãnh đạo UBND thành phố. 

4. Chỉ số “tiếp cận đất đai và tính ổn định trong sử dụng đất” 

Thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết kịp thời 

những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu hồi đất, tạo điều kiện cho các nhà 

đầu tư, doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ; tăng cường đối thoại 

theo chuyên đề về lĩnh vực đất đai để hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận quỹ đất; 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng 

mặt bằng. 

UBND các phường, xã tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, 

hộ gia đình có đất và tài sản trên khi đất bị thu hồi chấp hành đúng theo quy định 

của pháp luật. Thực hiện tốt công tác xác định nguồn gốc đất, chủ sử dụng đất, tài 

sản trên đất của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình khi bị thu hồi đất. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND và UBND thành phố 

- Làm đầu mối theo dõi, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, 

UBND các phường, xã để triển khai thực hiện các nhiệm vụ; từng bước nâng cao 

chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm 

một cửa liên thông của thành phố, Bộ phận một cửa cấp xã; đôn đốc việc niêm yết 

công khai, minh bạch đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính. 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin, các đơn vị liên quan đảm bảo hoạt 

động Trang thông tin điện tử thành phố theo hướng mở, thuận lợi và thân thiện; 

cung cấp đầy đủ thông tin, văn bản pháp luật, chính sách của nhà nước.  

2. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Chủ trì, phối hợp với UBND phường, xã đẩy mạnh triển khai thực hiện 

chuyển đổi số cấp xã; tích hợp dịch vụ công trực tuyến lên cổng dịch vụ công của 

thành phố; nghiên cứu, xây dựng phương án hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong 

việc thực hiện chuyển đổi số. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Tham mưu cho UBND thành phố trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2023; triển khai, thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023, kế hoạch 

sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 của thành phố. Chủ động, phối hợp với các đơn 

vị có liên quan, UBND các phường, xã thực hiện tốt công tác bồi thường giải 

phóng mặt bằng; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

thu hồi đất, giao mặt bằng đúng hạn cho các nhà đầu tư để nhà đầu tư triển khai thực 

hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 



Phối hợp với các phòng ban có liên quan, đôn đốc tình hình thực hiện, tổng 

hợp báo cáo UBND thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/11/2023. 

5. UBND các phường, xã 

Nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ 

phận một cửa, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; sắp xếp, bố trí cán bộ giải 

quyết thủ tục hành chính có chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức và có tinh 

thần trách nhiệm với công việc được giao. 

Tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đất và 

tài sản trên đất bị thu hồi chấp hành đúng theo quy định của pháp luật. Thực hiện 

tốt công tác xác định về nguồn gốc đất, chủ sử dụng đất, tài sản trên đất của tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân khi bị thu hồi đất. 

Trên đây là Kế hoạch cải thiện chỉ số DDCI của UBND thành phố Tam 

Điệp năm 2023. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn 

vị phản ánh kịp thời về UBND thành phố (qua phòng Tài chính - Kế hoạch tổng 

hợp báo cáo) để UBND thành phố xem xét, chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Đ/c Chủ tịch, các PCT. UBND thành phố; 

- Các phòng, ban; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT. 

          (NNV) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Tống Đức Thuận 
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