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KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh huyện Đakrông trong năm 2022
Thực hiện Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND
tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 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 2022. Để góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng
lực cạnh tranh huyện Đakrông, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; Ủy
ban nhân dân huyện Đakrông ban hành Kế hoạch hành động Cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh huyện Đakrông năm 2022, bao
gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

UBND huyện đã ban hành kế hoạch đưa vào chương trình hành động của
huyện; các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã tích cực, chủ động
triển khai thực hiện Kế hoạch; cụ thể hóa theo lộ trình cải cách các quy định về
thủ tục và trách nhiệm của cơ quan thực thi các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề
ra. Tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc cải thiện môi trường kinh
doanh, năng lực cạnh tranh. Năm 2021, huyện Đakrông được đánh giá có kết
quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ về cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tại địa phương trong tổng hợp kết
quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp huyện.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế; một số
nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh vẫn chưa được triển
khai thực hiện theo Kế hoạch đề ra. Vì thế, môi trường đầu tư, kinh doanh chưa tạo
điều kiện thuận lợi và đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, nhà đầu tư.
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:
Nhằm tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải
cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, thuận lợi cho mọi tổ chức,
doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất, kinh doanh.
Nâng cao ý thức về vai trò và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong
nhận thức và hành động về cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả
quản lý nhà nước.
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2. Yêu cầu:
Các phòng, ban, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình nghiêm túc
thực hiện các nội dung Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của
UBND tỉnh và Kế hoạch này một cách tích cực, đồng bộ. Tổ chức triển khai đến
toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn huyện nắm
bắt được nội dung Kế hoạch để thực hiện.
Trong tổ chức thực hiện phải chỉ đạo kiên quyết, sát sao, cụ thể, tránh
hình thức, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và có hiệu quả giữa các
phòng, ban, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan. Lấy mục tiêu sự
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện, của doanh nghiệp lên hàng đầu.
III. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu tổng quát:
Tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn, thông
thoáng; nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thu hút mạnh các
nguồn lực để khai thác tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh, của huyện; góp
phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu và chỉ tiêu cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phấn đấu đưa Quảng Trị trở
thành tỉnh phát triển đạt trình độ trung bình của cả nước, tỉnh khá trong các
tỉnh thuộc khu vực miền Trung và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh, cải thiện chỉ số cải cách hành chính, mức độ hoàn thành
nhiệm vụ.
2. Mục tiêu chủ yếu:
- Góp phần cải thiện các chỉ số thành phần về PCI, chỉ số cải cách hành
chính, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của huyện nằm trong nhóm đầu
của tỉnh.
- Rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến Doanh
nghiệp như: Đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ
tục về thuế, bảo hiểm, thẩm định, quy hoạch… và giảm chi phí không chính
thức cho doanh nghiệp.
IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày
13/01/2022 của UBND tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động biết và thực hiện. Đồng thời, xác định cải thiện môi trường kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ quan trọng trong công tác thu hút đầu
tư, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển sản xuất, kinh doanh góp
phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đảm bảo công khai minh
bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan thực hiện. Hoàn thành việc
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chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính và niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; đồng thời duy trì việc cập
nhật, công khai thường xuyên thông tin liên quan đến đầu tư, đất đai, cơ chế
chính sách, các dự án đầu tư, quy hoạch, kế hoạch trên Cổng thông tin điện tử
của huyện và tại trụ sở của các cơ quan, đơn vị để mọi tổ chức, cá nhân có
nhu cầu được tiếp cận thông tin dễ dàng.
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong
việc giải quyết hồ sơ, thủ tục của công dân, tổ chức. Áp dụng hệ thống quản lý
chất lượng ISO: 9001-2015 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống
hành chính Nhà nước. Có quy định rõ và chế tài kiểm soát việc thực hiện
nghiêm thời gian các cơ quan, đơn vị phải trả lời, cung cấp thông tin cho người
dân và doanh nghiệp.
- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò quản lý, điều hành của lãnh đạo
các phòng, ban, đơn vị; UBND các xã, thị trấn trong việc giải quyết, lắng nghe ý
kiến, kiến nghị của các thành phần kinh tế. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, văn hóa ứng xử cho cán bộ,
công chức nhất là cán bộ, công chức tại bộ phận “một cửa”; tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành, quản lý thủ tục hành chính.
Chủ động bố trí, sắp xếp cán bộ có năng lực, trách nhiệm hướng dẫn chuẩn bị hồ
sơ, tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính đảm bảo tiến độ theo quy định.
- Rà soát quy hoạch xây dựng, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất, quỹ đất chưa sử dụng nhằm minh bạch hóa các quy định về tiếp cận nguồn
lực đất đai, mặt bằng sản xuất, đảm bảo cơ sở cho việc giao đất, thuê đất, chuyển
mục địch sử dụng đất. Nghiên cứu đề xuất bãi bỏ quy hoạch, dự án không có
khả năng thực hiện hoặc đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư các dự án cơ sở hạ
tầng trọng điểm tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuận lợi trong tìm kiếm mặt
bằng thực hiện đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.
- Tập trung công tác giải phóng mặt bằng, nâng cao hiệu quả hoạt động
của các cơ quan tư pháp, đẩy mạnh công tác giải quyết khiếu nại, khiếu kiện và
trả lời cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp triển khai
thực hiện dự án đúng tiến độ và hiệu quả, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và đầu
tư phát triển tại địa bàn.
- Tiếp tục đào tạo nghề lao động nông thôn và đào tạo nghề theo đơn đặt
hàng của doanh nghiệp; xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng nguồn lao
động nông nghiệp nhằm góp phần tăng năng suất lao động, tạo ra sản phẩm chất
lượng, có giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập cho người lao động, phát triển kinh tế
- xã hội trên địa bàn.
- Tăng cường công tác phối hợp, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện thủ tục
hành chính trong triển khai dự án đầu tư. Thực hiện nghiêm việc tham gia ý kiến
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giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính cho người
dân và doanh nghiệp.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở nhiệm vụ và nội dung chủ yếu trong Kế hoạch này và căn cứ
chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị,
UBND các xã, thị trấn cần khẩn trương triển khai thực hiện nhằm thu hút đầu tư
theo lĩnh vực, địa bàn mình quản lý cho phù hợp với tình hình thực tế của địa
phương.
2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ
tầng huyện làm đầu mối theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện các
nhiệm vụ của Kế hoạch này, định kỳ hàng quý, 6 tháng, 1 năm báo cáo đánh giá
tình hình thực hiện.
3. Các doanh nghiệp trên địa bàn chủ động, tích cực hợp tác, tăng cường
đối thoại, kịp thời phản ánh, đề bạt ý kiến, nguyện vọng của doanh nghiệp cho
lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, góp phần xây dựng bộ máy hành chính quản
lý nhà nước trong sạch, vững mạnh và xây dựng chính quyền thân thiện với
doanh nghiệp.
4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đakrông và các tổ
chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để cả hệ thống chính
trị tích cực tham gia hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành cùng doanh nghiệp, đồng thời
tích cực đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, gây khó khăn, cản trở hoạt động
đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Trên đây là Kế hoạch hành động Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh huyện Đakrông năm 2022, kính đề nghị các phòng, ban,
đơn vị, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- TT Huyện ủy, HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- BTT UBMTTQVN huyện;
- Các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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