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KẾ HOẠCH 

Triển khai  và xác định Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của 

 Cục Thống kê tỉnh năm 2023 

 

Thực hiện Thông báo số 420/TB-VPUB ngày 19/12/2022 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc 

Nam tại Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, 

ban, ngành và địa phương tỉnh Ninh Thuận năm 2021-2022 (DDCI 2021-2022); 

Công văn số 04/SNV-TCBM của Sở Nội Vụ ngày 02/01/2023 Về việc hướng dẫn 

xây dựng Kế hoạch triển khai và xác định Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, 

ngành và địa phương năm 2023; Kế hoạch số 756/KH-CTK ngày 08/12/2022 về 

công tác cải cách hành chính năm 2023. Nhằm khắc phục và từng bước cải thiện chỉ 

số đánh giá năng lực cạnh tranh (chỉ số DDCI) của Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận 

trong thời gian đến. Cục Thống kê tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai  và xác định 

Chỉ số đánh giá năng lực  cạnh tranh năm 2023, cụ thể như sau: 

 1. Mục đích, yêu cầu  

- Nâng cao, duy trì vị thứ xếp hạng mức độ tin cậy, hài lòng của đối tượng 

dùng tin thống kê; khắc phục, từng bước cải thiện chỉ số thành phần DDCI của đơn 

vị còn hạn chế được UBND tỉnh khảo sát, đánh giá năm 2021-2022.  

- Cục Thống kê tỉnh, Chi cục Thống kê khu vực, thành phố xác định mức độ 

hài lòng của cá nhân và hiệu quả, chất lượng thực hiện các chỉ số thành phần DDCI 

của đơn vị; xem đây là một trong những căn cứ để xác định mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ của công chức, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.  

- Việc triển khai thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số DDCI 

còn hạn chế (thấp điểm) phải quyết tâm, trách nhiệm, thiết thực và hiệu quả.  

2. Nội dung  

2.1. Thực trạng năm 2021-2022 

Qua kết quả đánh giá chỉ số DDCI của Khối Sở, ban, ngành năm 2021-2022 

của tỉnh (28 đơn vị). Cục Thống kê tỉnh có kết quả đánh giá chỉ số DDCI là 79,87 

điểm, xếp hạng 14/28 đơn vị. Mức độ cải thiện so với năm 2020 là 7,50 điểm và vị 

thứ tăng 1 bậc. Trong đó cụ thể các chỉ số như sau: 

 - Chỉ số 01 “Tính minh bạch và tiếp cận thông” 8,34 điểm, xếp hạng 15/28 

đơn vị. Mức độ cải thiện so với năm 2020 là 0,35 điểm và vị thứ giảm 4 bậc. 

 - Chỉ số 02 “Chi phí thời gian” 8,27 điểm, xếp hạng 12/28 đơn vị. Mức độ 

cải thiện so với năm 2020 là âm 0,05 điểm và xếp vị thứ tăng 1 bậc. 

- Chỉ số 03 “Chi phí không chính thức” 8,78 điểm, xếp hạng 4/28 đơn vị. Mức 

độ cải thiện so với năm 2020 là 0,59 điểm và xếp vị thứ tăng 6 bậc. 
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- Chỉ số 04 “Cạnh tranh bình đẳng” 6,74 điểm, xếp hạng 13/28 đơn vị. Mức 

độ cải thiện so với năm 2020 là 0,95 điểm và xếp vị thứ tăng 14 bậc.  

- Chỉ số 05 “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” 5,91 điểm, xếp hạng 24/28 đơn vị. 

Mức độ cải thiện so với năm 2020 là 1,83 điểm và xếp vị thứ giảm 9 bậc.  

- Chỉ số 06 “Thiết chế pháp lý” 8,47 điểm, xếp hạng 11/28 đơn vị. Mức độ 

cải thiện so với năm 2020 là 1,66 điểm và xếp vị thứ tăng 9 bậc.  

- Chỉ số 07 “Vai trò người đứng đầu” 9,18 điểm, xếp hạng 08/28 đơn vị. Mức 

độ cải thiện so với năm 2020 là 0,86 điểm và  xếp vị thứ tăng 10 bậc.  

- Chỉ số 08 “Tính năng động và hiệu lực của hệ thống” 8,39 điểm, xếp hạng 

16/28 đơn vị. Mức độ cải thiện so với năm 2020 là âm 0,80 điểm và xếp vị thứ giảm 

11 bậc.  

Dựa trên kết quả DDCI Ninh Thuận năm 2021-2022, Cục Thống kê có 05/08 

chỉ số thành phần có xếp hạng bằng hoặc trên trung vị, bao gồm: Chi phí thời gian 

xếp hạng 12; Chi phí không chính thức xếp hạng 4; Cạnh tranh bình đẳng xếp hạng 

13; Thiết chế pháp lý xếp hạng 24; Vai trò người đứng đầu xếp hạng 8;  Có 03/08 

chỉ số thành phần có thứ hạng dưới trung vị cần lưu ý bao gồm: Tính minh bạch và 

tiếp cận thông tin xếp hạng 15, Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp xếp hạng 24, Tính năng 

động và hiệu lực của hệ thống xếp hạng 16. 

2.2. Mục tiêu năm 2023 

Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao 

các chỉ số thành phần DDCI có mức tỷ lệ phần trăm xếp hạng dưới mức trung vị, 

tạo thuận lợi tốt nhất để các đơn vị khảo sát thu thập số liệu phục vụ xác định Bộ 

Chỉ số DDCI trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023 và đề ra mục tiêu, một số chỉ 

tiêu thông tin đánh giá năm 2023, cụ thể sau:  

- Các chỉ số thành phần cần phấn đấu để đạt mức xếp hạng bằng hoặc cao 

hơn năm 2021-2022; gồm 05/08 chỉ số thành phần như: Chi phí thời gian ,  Chi phí 

không chính thức , Cạnh tranh bình đẳng ,  Thiết chế pháp lý , Vai trò người đứng 

đầu ; 

- Các chỉ số thành phần cần phấn đấu để đạt mức xếp hạng bằng hoặc cao 

hơn mức thứ hạng trung vị của 28 đơn vị Sở, ban, ngành; gồm 03/08 chỉ số thành 

phần như: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin, Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, Tính 

năng động và hiệu lực của hệ thống. 

+ Đối với Chỉ số “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin”: Chú trọng trong 

việc lấy ý kiến Doanh nghiệp khi tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật  

có liên quan doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật. 

+ Đối với Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp”: Nâng cao tinh thần trách 

nhiệm, thái độ phục vụ, đạo đức công vụ của công chức và người lao động của đơn 

vị trong thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tương tác với 
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người dân và doanh nghiệp, góp phần minh bạch thông tin, giảm thời gian, chi phí 

đi lại, chi phí không chính thức cho người dân và doanh nghiệp;  

+ Đối với Chỉ số “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin”: Nâng cao hiệu quả 

hoạt động Trang thông tin điện tử của đơn vị. Thường xuyên cập nhật thông tin, 

cung cấp đầy đủ các văn bản pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực quản lý lên Trang 

thông tin điện tử của đơn vị và tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp đầy đủ các tài liệu 

pháp lý cho người dân và doanh nghiệp khi có yêu cầu. Xác định cụ thể trách nhiệm 

của từng đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện 

chỉ số DDCI của đơn vị và góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành 

chính. Tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện các giải pháp 

cải thiện những chỉ số thành phần DDCI.  

3. Phân công nhiệm vụ và Giải pháp thực hiện 

3.1. Phân công nhiệm vụ 

 - Lãnh đạo phụ trách: Ông Nguyễn Văn Hương – Cục trưởng 

 - Đơn vị chủ trì: Phòng Tổ chức – Hành chính  

- Đơn vị phối hợp: Các phòng nghiệp vụ Cơ quan Cục, Chi cục Thống kê khu 

vực Huyện/Thành phố.  

3.2. Giải pháp thực hiện 

- Nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, đạo đức công 

vụ của công chức và người lao động của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt 

là công chức và người lao động làm công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành 

chính về mục đích, nhiệm vụ, giải pháp của việc cải thiện chỉ số DDCI.  

- Nâng cao chất lượng, cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin trên Trang thông 

tin điện tử của đơn vị.  

 - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tương tác với người dân và doanh 

nghiệp, góp phần minh bạch thông tin, giảm thời gian, chi phí đi lại, chí phí không 

chính thức cho người dân và doanh nghiệp. 

 - Tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền người dân, doanh nghiệp khai thác, 

sử dụng thông tin bằng nhiều hình thức khác nhau. 

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu  các đơn vị thuộc Cục Thống 

kê trong việc cải thiện, nâng cao chỉ số DDCI của cơ quan. 

 4. Tổ chức thực hiện  

- Lãnh đạo Cục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục chủ động chỉ đạo thực hiện 

tốt các nội dung trong Kế hoạch nhằm nâng cao các chỉ số thành phần DDCI; tiếp 

tục quán triệt phương châm hành động “Đoàn kết, thích ứng, sáng tạo, kỷ cương, 

phát triển, hiệu quả” đến toàn thể công chức và người lao động.  

- Giao Phòng Tổ chức - Hành chính chủ trì, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực 

thuộc trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chỉ số DDCI năm 2023; 

tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện theo quy định và kịp thời đề xuất Lãnh đạo 

giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh vượt thẩm quyền, đồng thời gắn kết 
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quả thực hiện vào công tác thi đua khen thưởng. Cục Thống kê tỉnh yêu cầu Thủ 

trưởng các đơn vị thuộc Cục nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội Vụ (báo cáo); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Các đơn vị thuộc Cục; 

- Lưu: VT, TCHC. 

CỤC TRƯỞNG 

 

              

 

                                                                                               

Nguyễn Văn Hương 
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