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KẾ HOẠCH 
Nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI)  

của Sở Y tế năm 2018 
 

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh về 
Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và chỉ số đánh giá năng lực cạnh 
tranh (DDCI) cấp sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2018. Sở Y 
tế xây dựng kế hoạch nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI)  năm 
2018 với các nội dung sau:    

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích   

- Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm và công tác chỉ đạo của Lãnh đạo 
Sở trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm góp phần cải thiện chỉ số năng 
lực cạnh trạnh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh năm 2018.  

- Phấu đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của ngành năm 2018, góp phần 
cải thiện, nâng cao chỉ số PCI tỉnh Lạng Sơn.  

- Xác định trách nhiệm, phát huy tính chủ động của các phòng chuyên 
môn trong việc tập trung nâng cao các chỉ số để cải thiện chỉ số PCI của tỉnh. 

- Xây dựng chính quyền điện tử nhằm từng bước góp phần công khai, 
minh bạch hoạt động của nhà nước. 

2. Yêu cầu 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng chuyên 
môn thuộc sở trong việc nâng cao chất lượng các chỉ số thành phần DDCI;  

- Tằng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả triển khai thực 
hiện nhiệm vụ của các phòng chuyên môn. 

- Tập trung đẩy mạnh khai thác, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin 
trong công tác điều hành, giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết các quy định 
hành chính với tổ chức, doanh nghiệp để giảm thiểu tối đa các chi phí phát sinh 
về thời gian và tài chính cho tổ chức và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục 
hành chính, quy định hành chính tại cơ quan Sở. 

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng chuyên môn thuộc sở làm đầu mối 
để phụ trách từng lĩnh vực để nâng cao chỉ số thành phần DDCI liên quan đến y 
tế. 
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 II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

 1. Tính minh bạch và tiếp cận thông tin: 

 1.1. Tổ công nghệ thông tin:  

 Rà soát, cập nhật công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử của Sở 

Y tế  đầy đủ văn bản QPPL, quyết định, chính sách, thủ tục hành chính, văn 

bản… liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp được rõ, yêu cầu:  

 - Đáp ứng đầy đủ nhu cầu thông tin của doanh nghiệp; 

  - Thời gian để tìm được thông tin nhanh; 

  - Thông tin được cập nhập thường xuyên; 

  - Thủ tục đăng ký và truy cập đơn giản; 

 - Cập nhật và công bố, công khai các văn bản pháp luật liên quan đến 
doanh nghiệp. 

  - Các văn bản quy phạm pháp luật mới được cập nhật kịp thời; 

  - Có chuyên mục hỗ trợ dịch vụ hỏi - đáp trực tuyến.  

1.2. Văn phòng:  

 Thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 
của Sở Y tế để đảm bảo cho người dân và doanh nghiệp chỉ phải thực hiện 
những yêu cầu đúng như đã được niêm yết công khai, yêu cầu:  

 Thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại bảng thông tin của Văn 
phòng (quy trình và thủ tục dễ hiểu, dễ thực hiện, phí và lệ phí công khai minh 
bạch). 

 1.3. Các phòng chuyên môn thuộc Sở: 

 Phòng chuyên môn được giao xây dựng dự thảo các văn bản pháp luật có 
liên quan đến doanh nghiệp thực hiện công bố/công khai lấy ý kiến doanh 
nghiệp bằng một trong các hình thức sau:   

 - Trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế; 

 - Qua hội thảo/đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp; 

 - Thông báo qua phương tiện truyền thông đại chúng (loa, đài, truyền 
hình, internet) 

 + Gửi thư/thư điện tử cho doanh nghiệp. 

 2. Chỉ số “Chi phí thời gian của doanh nghiệp”   

 2.1. Văn phòng:  

  Làm đầu mối phối hợp với phòng chuyên môn liên quan kiểm soát TTHC 
kịp trình Chủ  tịch UBND tỉnh ban hành mới kịp thời hoặc bãi bỏ; đồng thời tổ 
chức rà soát TTHC đơn giản hoá TTHC tạo điều kiện cho doanh nghiệp dễ thực 
hiện. 
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 2.2. Phòng chuyên môn thuộc sở liên quan đến việc giải quyết hồ sơ, 
TTHC của doanh nghiệp: 

 - Công chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận “một cửa” và phòng 
chuyên môn liên quan khi giải quyết hồ sơ, TTHC hỗ trợ doanh nghiệp phải có 
thái độ thái độ nhã nhặn, văn minh, lịch sự.  

 - Thời gian giải quyết TTHC theo đúng quy định của pháp luật, khuyến 
khích thời gian giải quyết TTHC nhanh hơn quy định.  

 - Công chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận “một cửa”, công chức  
phòng chuyên môn liên quan khi giải quyết hồ sơ, TTHC hỗ trợ doanh nghiệp 
nhanh chóng hoàn thành các thủ tục, hồ sơ còn vướng mắc. 

 2.3. Thanh tra Sở:  

 Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, thanh tra liên quan đến hoạt động 
của tổ chức và doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc theo quy định pháp luật hiện 
hành, không gây cản trở đến hoạt động của doanh nghiệp, không chống chéo với 
các sở, ngành khác; nội dung thanh, kiểm tra đúng với chuyên ngành doanh 
nghiệp đăng ký kinh doanh (hoạt động). 

  Chỉ đạo đơn vị trực thuộc có chức năng kiểm tra, thanh tra liên quan đến 
doanh nghiệp, tổ chức kiểm tra, thanh tra liên quan đến hoạt động của tổ chức và 
doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc theo quy định pháp luật hiện hành, không 
gây cản trở đến hoạt động của doanh nghiệp, không trùng chéo. 

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, 
gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, 
trong tổ chức các hoạt động đấu thấu tại cơ quan. 

 3. Chỉ số “Chi phí không chính thức” 

 3.1. Công chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận “một cửa”, công chức 
phòng chuyên môn thuộc sở khi trực tiếp giải quyết hồ sơ, TTHC liên quan đến 
doanh nghiệp nhanh chóng hoàn thành các thủ tục, hồ sơ còn vướng mắc, không 
được gây khó khăn, trì hoãn để trục lợi. Xử lý nghiểm cán bộ, công chức, viên 
chức gây khó khăn, trì hoãn giải quyết để trục lợi, yêu cầu:   

 3.2. Thanh tra Sở:  

 Các hoạt động kiểm tra, thanh tra không gây cản trở đến hoạt động của 
doanh nghiệp.  

 4. Chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng” 

 Các phòng chuyên môn thuộc sở liên quan thực hiện nghiêm túc sự bình 
đẳng, công bằng giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong việc 
giải quyết các thủ tục hành chính, trong tổ chức đầu thầu, mua sắm do Sở Y tế 
làm chủ đầu tư theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. 

 5. Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp” 
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- Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp, nhanh chóng 
hoàn thành các thủ tục, hồ sơ doanh nghiệp còn vướng mắc so với quy định của 
pháp luật.   

- Giao Thanh tra Sở Y tế phối hợp các phòng chuyên môn thuộc Sở:  

+ Tổ chức tập huấn, phổ biến chính sách, quy định pháp luật liên quan đến 
doanh nghiệp; 

+ Tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, 
vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả; 

+ Tổ chức tư vấn tiếp cận thông tin thị trường; 

+ Hỗ trợ doanh nghiệp về mặt pháp lý. 

 6. Chỉ số “Thiết chế pháp lý” 

 6.1. Các phòng chuyên môn thuộc Sở:  

 - Rà soát, đánh giá văn bản pháp luật do Sở Y tế tham mưu cấp thẩm 
quyền đã ban hành tính đến năm 2018, yêu cầu:     

 + Văn bản được điều chỉnh phù hợp và kịp thời với thực tế hoạt động của 
tổ chức, doanh nghiệp; 

 + Rà soát các quy định trong văn bản gây khó khăn cho hoạt động của tổ 
chức doanh nghiệp (VD: thủ tục hành chính và/hoặc chi phí tăng, …); 

 + Thời gian văn bản có hiệu lực quá gấp khiến doanh nghiệp bị động. 

 -  Phòng chuyên môn liên quan trong công tác thi hành, thực thi pháp luật 
liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, yêu cầu:  

 + Thực thi văn bản pháp luật nhất quán giữa các nhóm đối tượng; 

 + Thực thi văn bản pháp luật nghiêm minh, theo đúng quy trình, quy 
định. 

 6.2. Văn phòng:  

  Công bố công khai các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức, doanh 
nghiệp trong năm 2018 trang thông tin điện tử của Sở Y tế. 

 6.3. Thanh tra sở phối hợp với các phòng chuyên môn (thuộc Sở) liên 
quan:  

 - Tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, doanh nghiệp thực hiện tuyên 
tuyền phổ biến giáo dục pháp luật, các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức, 
doanh nghiệp. 

 - Tư vấn, hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của 
văn bản pháp luật. 

7. Chỉ số “Vai trò người đứng đầu” 

 Lãnh đạo Sở Y tế:  
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 - Có hành động cụ thể và thiết thực để giải quyết các vấn đề của doanh 
nghiệp; 

 - Lắng nghe và tiếp thu các ý kiến góp ý của doanh nghiệp và giải quyết 
nhanh chóng và triệt để các vấn đề cụ thể của doanh nghiệp; 

 - Chỉ đạo thực hiện tốt việc cải thiện văn hóa ứng xử của cán bộ, công 
chức, viên chức và người lao động trong ngành.  

 - Đề cao, tôn trọng dân chủ cơ sở và môi trường sáng tạo. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở trên cơ sở các nhiệm vụ được 
giao tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về kết 
quả thực hiện của phòng mình đối với việc cải thiện các chỉ số thành phần DDCI 
của Sở nhằm cải thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh PCI năm 2018 của tỉnh. 

2. Các phòng chuyên môn thuộc Sở được giao làm đơn vị đầu mối theo 
dõi, tổng hợp chủ động triển khai kế hoạch này; 6 tháng tổng hợp, báo cáo đánh 
giá tình hình thực hiện, định kỳ báo cáo (trước ngày 30/6 hằng năm) và báo 
cáo năm (trước ngày 31/12), gửi Văn phòng tổng hợp chung, báo cáo lãnh đạo 
Sở trước ngày 10/01 năm sau. 

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch này, các phòng chủ động 
thực hiện, báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc, những bất cập của kế 
hoạch để chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 
- Sở KH&ĐT; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng chuyên môn; 
- Lưu: VT, VP(HVT). 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Phan Lạc Hoài Thanh 
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