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KẾ HOẠCH 

Nâng cao Chỉ số thành phần 3 “Tính minh bạch” thuộc bộ chỉ số  

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của huyện Đắk Song năm 2022  

 

Căn cứ Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 

tỉnh Đắk Nông năm 2022 và Kế hoạch số 49/KH-STTTT ngày 08 tháng 8 năm 

2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về nâng cao Chỉ số thành phần 3 “Tính 

minh bạch” thuộc bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông, 

năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ 

thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nói chung 

và chỉ số thành phần Tính minh bạch nói riêng, tạo lập môi trường đầu tư kinh 

doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

- Triển khai nhiệm vụ thực hiện và điều phối thực hiện nhiệm vụ tính 

minh bạch thông tin đối với cơ quan, đơn vị liên quan; thúc đẩy nâng cao thực 

hiện Chỉ số thành phần 3 Tính minh bạch, đáp ứng yêu cầu kết quả đạt được Chỉ 

số này đạt điểm số > 6,5. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để cải thiện chỉ số Tính minh 

bạch trong năm 2022. Hoàn thiện nền tảng chính quyền điện tử của huyện nhằm 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất 

lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

-Triển khai đến Trang thông tin điện tử, các phòng, ban, ngành, UBND 

các xã, thị trấn trên địa huyện đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, công khai, 

minh bạch về thông tin theo quy định. 

2. Yêu cầu 

Trên cơ sở 17 chỉ số thành phần thuộc Chỉ số thành phần 3 Tính minh 

bạch, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện tiến hành triển 

khai nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện và phối hợp thực hiện; chịu 

trách nhiệm về kết quả đối với từng chỉ số thành phần được giao; thực hiện việc 

báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện theo quy định. 
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II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ 

 Thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin cho Trang Thông tin điện 

tử huyện; đăng tải đẩy đủ những thông tin phải công khai, minh bạch, gồm: Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực, địa phương; quy 

hoạch các cụm công nghiệp, khu du lịch; công khai việc cho thuê đất, đấu giá 

đất, thuê hạ tầng các dự án; thông tin về dự án; văn bản quy phạm pháp luật, các 

tài liệu chi tiết về thu, chi ngân sách, các thông tin về mời thầu, đấu thầu; công 

khai xin ý kiến các dự thảo văn bản của các cơ quan, đơn vị có liên quan, tác 

động đến doanh nghiệp. 

 2. Giải pháp thực hiện 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử, 

triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng, gửi nhận văn bản điện tử liên thông 

3 cấp tỉnh- huyện- xã; tổ chức các cuộc đối thoại trực tuyến giữa chính quyền 

với doanh nghiệp.  

Văn phòng HĐND - UBND đôn đốc các phòng, ban, các xã, thị trấn Đức 

An cung cấp thông tin, rà soát quy trình hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, 

đề xuất các giải pháp tạo sự minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục 

hành chính cho doanh nghiệp; vận hành hiệu quả hệ thống đường dây nóng. 

 Tăng cường cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, 

chính sách của Trung ương, của tỉnh, huyện đến các doanh nghiệp; duy trì việc 

tổ chức khảo sát, đánh giá phản hồi của doanh nghiệp đối với các cơ chế, chính 

sách, sự năng động, sáng tạo và thái độ của cán bộ công chức, viên chức.  

Chi Cục Thuế khu vực Đắk Mil – Đắk Song công khai, minh bạch quy 

trình lập đối tượng nộp thuế, hoàn trả thuế, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý 

thức kỷ luật của các bộ, công chức, viên chức thuế trong thực thi nhiệm vụ 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị lãnh đạo của các phòng, ban, chuyên môn thuộc UBND huyện, 

UBND các xã, thị trấn Đức An và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nhiệm 

vụ được giao chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp và chịu 

trách nhiệm về kết quả điểm số liên quan đến các chỉ số thành phần được giao. 

Thực hiện chế độ báo cáo gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp đúng 

theo quy định. 

2. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chủ động tham mưu triển khai thực 

hiện nhiệm vụ đảm bảo đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ, chất lượng, kết quả thực 

hiện. Phòng Văn hóa và Thông tin theo dõi, đôn đốc, tổng hợp chung, báo cáo 

kết quả theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch nâng cao Chỉ số thành phần 3 “Tính minh bạch” 

thuộc bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của huyện Đắk Song, năm 

2022, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện có trách 

nhiệm và đạt được kết quả tốt. Trường hợp có nội dung chưa phù hợp thì có ý 
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kiến phản hồi, đề xuất cụ thể về Phòng Văn hóa và Thông tin để tham mưu Ủy 

ban nhân dân huyện điều chỉnh phù hợp./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở STT&TT; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP UBND huyện; 

- Các Phòng, ban chuyên môn thuộc 

UBND huyện;  

- UBND các xã, thị trấn Đức An; 

- CCT khu vực Đắk Mil-Đắk Song; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT (st). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-07T08:17:41+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Nguyễn Ngọc Thân<thannn.daksong@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-09-07T08:53:27+0700


		2022-09-07T08:53:27+0700


		2022-09-07T08:53:27+0700


		2022-09-07T08:53:27+0700




