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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh(PCI) 

tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 

 
 

Căn cứ Quyết định 2136/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh(PCI) tỉnh 

Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án đẩy 

mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh(PCI) tỉnh Hưng Yên giai đoạn 

2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng công khai 

minh bạch tất cả các thủ tục, cung cấp dịch vụ công thông qua Trung tâm phục vụ 

hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh. 

- Góp phần thực hiện mục tiêu đưa tỉnh Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp 

trong giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng phát triển bền vững. 

2. Yêu cầu: 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung chỉ đạo, thường xuyên rà soát đơn 

giản hóa các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý. 

- Tạo điều kiện cho các cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh cạnh tranh lành 

mạnh. 

II. NỘI DUNG: 

1. Chỉ số “Chi phí gia nhập thị trường”: Chỉ số thành phần này đo lường 

về thời gian và mức độ khó, dễ mà cá nhân, doanh nghiệp trải qua để hoàn tất giấy 

phép cần thiết để bắt đầu tiến hành hoạt động kinh doanh. 

2. Chỉ số “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin”: Chỉ số này là đo lường 

khả năng tiếp cận các kế hoạch cũng như các văn bản có tính pháp lý cần thiết cho 

hoạt động kinh doanh. 

3. Chỉ số “Chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước”: 

Chỉ số này đo lường thời gian mà các doanh nghiệp phải bỏ ra khi chấp hành các 

thủ tục hành chính. 



4. Chỉ số “Chi phí không chính thức”: Chỉ số này đo lường thời gian 

doanh nghiệp cần phải bỏ ra để các cơ quan Nhà nước tiến hành thực hiện việc 

thanh tra, kiểm tra. 

5. Chỉ số “Tính năng động và tiên phong”: Chỉ số này đo lường tính sáng 

tạo, sáng suốt của Lãnh đạo trong quá trình thực thi chính sách cũng như trong việc 

đưa ra những sáng kiến nhằm phát triển các thành phần kinh tế. Đồng thời đánh giá 

khả năng hỗ trợ và áp dụng các chính sách đôi khi chưa rõ ràng theo hướng có lợi 

cho doanh nghiệp. 

6. Chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng”: Chỉ số này sẽ đánh giá phản ánh bình 

đẳng trong các mối quan hệ, giữa các loại hình kinh doanh 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP: 

1. Nhiệm vụ: 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực, 

tính chuyên nghiệp cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

- Tạo môi trường, thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn cho các thành phần kinh 

tế tham gia đầu tư, kinh doanh. 

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các 

doanh nghiệp phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. 

2. Các giải pháp: 

- Quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XIX, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025; các chương 

trình, đề án của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về thu hút đầu tư, kinh doanh. 

- Duy trì công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế “một cửa”, “một 

cửa liên thông” tại cơ quan. Xử lý trách nhiệm cá nhân nếu không thực hiện hoặc 

thực hiện không đúng quy định để người dân, doanh nghiệp bức xúc, công khai 

hòm thư góp ý và đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kiến nghị của người dân, 

doanh nghiệp một cách thường xuyên. 

- Tăng cường tổ chức thông tin tuyên truyền, công khai minh bạch, cập nhật 

và hướng dẫn rõ ràng 100% các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính cho 

công dân, doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của cơ quan và Trung tâm phục 

vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính Tỉnh.  

- Tích cực tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp theo hướng tạo thuận lợi 

nhất cho doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật.  

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành 

chính. 



- Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật; chủ động kiểm tra, rà soát, 

hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm 

tra nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những vi phạm trong thực thi công vụ 

và kinh doanh dịch vụ. 

- Rà soát, sửa đổi bổ sung theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút 

ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở:  

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt, triển 

khai thực hiện kế hoạch này. Đẩy mạnh rà soát các thủ tục hành chính; tham mưu 

Lãnh đạo Sở đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét cắt giảm các thủ 

tục hành chính không còn phù hợp. 

- Báo cáo, đề xuất Lãnh đạo Sở xem xét tháo gỡ khó khăn trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ. 

2. Văn phòng Sở:  

- Giúp Lãnh đạo Sở thường xuyên giám sát các phòng, đơn vị thuộc Sở triển 

khai thực hiện kế hoạch này. 

- Tham mưu Lãnh đạo Sở có hình thức biểu dương, khen thưởng những đơn 

vị, tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực thi công vụ; có hình thức xử lý 

những đơn vị, tập thể, cá nhân có hành vi tiêu cực, gây khó khăn phiền hà cho 

doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Tổ chức thông tin tuyên truyền về kế hoạch này trên cổng thông tin điện tử 

của Sở. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch này. 
 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Cổng thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đào Mạnh Huân 
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