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KẾ HOẠCH 

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh,  

nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2021  

 

Thực hiện Kế hoạch số 1234/KH-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2021 của 

UBND tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực 

cạnh tranh (PCI) tỉnh Hà Nam năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

Nâng cao trình độ hiểu biết về công nghệ, kết nối cung cầu công nghệ, hỗ trợ 

đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp khởi nghiệp. 

Nâng cao hiệu quả áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO vào hoạt động 

của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. 

Khắc phục những tồn tại, hạn chế, các nội dung, nội dung thành phần trong 

chỉ số PCI của tỉnh năm 2020, góp phần cải thiện và nâng cao dần điểm số, thứ 

hạng PCI của tỉnh những năm tiếp theo. 

2. Yêu cầu 

Thủ trưởng các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở nghiêm túc triển khai 

thực hiện kế hoạch đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế nhằm góp 

phần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

Tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác hỗ trợ doanh 

nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. 

Việc cải thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) phải được xác 

định là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của cơ quan, đơn vị. 

II. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 

1. Tổ chức khảo sát, đánh giá trình độ công nghệ sản xuất của các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh để tham mưu, đề xuất các giải pháp nâng cao trình độ công 

nghệ sản xuất, kết nối cung - cầu công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công 

nghệ (có phụ lục kèm theo). 

2. Nâng cao chất lượng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp trong 

việc chuyển giao các dịch vụ khoa học, công nghệ để hỗ trợ doanh nghiệp xây 

dựng thương hiệu, sở hữu công nghiệp, trí tuệ, quảng bá sản phẩm... 

3. Tham mưu UBND tỉnh các nhiệm vụ giải pháp nâng cao hiệu quả trong 

việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO vào hoạt động của các cơ quan tổ 

chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra 

việc áp dụng, duy trì và cải thiện hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn tỉnh. 
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4. Tiếp tục rà soát, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền cắt giảm thời gian giải 

quyết TTHC, nhất là các TTHC liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp như: đăng ký 

chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi 

đầu tư nhận chuyển giao công nghệ, đăng ký giám định sở hữu công nghiệp, đăng 

ký công bố hợp chuẩn, hợp quy đối với các sản phẩm hàng hóa... 

5. Tham mưu xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra phải đảm bảo tiết kiệm thời 

gian cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp, mỗi tổ chức, doanh nghiệp chỉ được thanh tra, kiểm 

tra 01lần/năm theo đúng tinh thần Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

6. Tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ 

quan, đơn vị thực hiện tốt các giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, 

gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc theo Chỉ thị 

số 10-CT/TTG ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Nâng cao chất lượng 

cán bộ, công chức được giao tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến 

tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. 

7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; tuyên 

truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ 

thông tin trong giải quyết TTHC, nâng cao tỷ lệ TTHC có phát sinh hồ sơ trực 

tuyến và hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3,4. 

8. Thực hiện công khai, minh bạch và công bố rộng rãi, đầy đủ, kịp thời thông 

tin trên Trang thông tin điện tử của Sở và của Tỉnh về quy hoạch, kế hoạch phát 

triển của ngành; các cơ chế chính sách, thủ tục hành chính về khoa học và công 

nghệ để doanh nghiệp tra cứu và tìm hiểu thông tin. 

III. Tổ chức thực hiện 

Giao Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, các đơn vị 

thuộc Sở triển khai, theo dõi và đôn đốc thực hiện kế hoạch này; tổng hợp tình 

hình báo cáo lãnh đạo Sở và UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và đầu tư) theo quy 

định. 

Giao phòng Quản lý chuyên ngành đăng tải các thông tin liên quan đến kế 

hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trên trang thông tin điện tử của Sở. 

Các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ 

được giao triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này đến toàn thể cán bộ công 

chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình. 

Trên đây là kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng 

lực cạnh tranh (PCI) năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh ( để báo cáo) ; 

- Các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở (để T/h); 

- Lưu : VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Nguyễn Tất Nhiên 
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MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỤ THỂ  

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số          /KH-SKHCN ngày       tháng 5 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ) 
 

 

STT Chỉ số thành phần 

Kết quả DN đánh giá 

năm 2020 

Mục tiêu  

năm 2021 
Đơn vị 

được phân 

công chủ 

trì, theo dõi  

Đơn vị tham 

gia phối hợp  

 

 

Ghi chú 

Xếp hạng 

Điểm 

số/Mục 

tiêu 

Xếp 

hạng 

Điểm 

số/Mục 

tiêu 

I Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp        

 1 
DN từng sử dụng dịch vụ liên 

quan tới công nghệ (%) 
 33%  50% 

Phòng Quản 

lý KH&CN 

Các sở, ngành, 

đơn vị có liên 

quan  

 

 2 

DN đã sử dụng nhà cung cấp tư 

nhân cho dịch vụ liên quan tới 

công nghệ (%) 

 50%  55% 
Phòng Quản 

lý KH&CN 

Các sở, ngành, 

đơn vị có liên 

quan  

 

 3 

DN có ý định tiếp tục sử dụng 

dịch vụ liên quan tới công nghệ 

(%) 

 50%  60% 
Phòng Quản 

lý KH&CN 

Các sở, ngành, 

đơn vị có liên 

quan  
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