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KẾ HOẠCH 
Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh  

năm 2022, 2023 và định hướng đến năm 2025  
 

 

Thực hiện Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 08/01/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang; Văn bản số 1452/UBND-TH ngày 28/4/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2022, 

2023 và định hướng đến năm 2025 của tỉnh Tuyên Quang. 

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau: 

 I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Tiếp tục tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở về ý nghĩa, tầm quan trọng của 

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và trách nhiệm của các phòng, đơn vị thuộc 

Sở trong thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số thành phần trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường góp phần nâng cao thứ bậc xếp hạng PCI của tỉnh giai 

đoạn 2022-2025.  

- Phấn đấu nâng cao điểm số và thứ hạng các chỉ tiêu cơ sở mà Sở Tài nguyên 

và Môi trường được giao chủ trì, đầu mối trong giai đoạn 2021-2025 thuộc nhóm 

khá trong bảng xếp hạng của cả nước trở lên. 

2. Yêu cầu 

 - Tạo sự chuyển biến nhận thức sâu sắc trong cán bộ, công chức, người lao động 

Sở Tài nguyên và Môi trường về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chỉ số 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). 

 - Việc thực hiện kế hoạch nâng cao chỉ số PCI phải được thực hiện đồng bộ với 

Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).   

 - Xác định nhiệm vụ duy trì và củng cố chỉ số PCI là nhiệm vụ thường xuyên, 

lâu dài, kiên trì, liên tục của các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở và của mỗi 

công chức, viên chức.  



  II. Nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 

1. Nội dung kế hoạch 

- Triển khai kế hoạch đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động của Sở Tài nguyên và Môi trường nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, 

nhận thức sâu sắc trong việc cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh và tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh cạnh tranh lành mạnh góp phần ổn 

định tình hình tinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ 

động rà soát thủ tục hành chính đang thực hiện, đề xuất các giải pháp để chỉnh sửa 

phù hợp với yêu cầu thực tế tạo sự thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp và 

người dân; quán triệt đến công chức, viên chức liên quan đến doanh nghiệp; góp 

phần nâng cao các chỉ số thành phần PCI. 

2. Nhiệm vụ, giải pháp 

2.1. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính   

- Thường xuyên rà soát, xây dựng kế hoạch cải cách hành chính nhà nước 

của Sở, đảm bảo toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, 

thiết thực, hiệu quả nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, nâng 

cao trách nhiệm giải trình.   

- Thực hiện rà soát, kiểm tra, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các 

quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, hết hiệu lực, không còn 

phù hợp để kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, 

bãi bỏ. Đồng thời, rà soát, đơn giản hóa quy định thủ tục hành chính (TTHC), loại 

bỏ các thủ tục rườm rà, thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý, cắt giảm 

mạnh các mẫu đơn, tờ khai có nội dung trùng lặp thuộc thẩm quyền quản lý, giải 

quyết của tỉnh.   

- Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở trong việc 

giải quyết thủ tục hành chính. Triển khai phần mềm thực hiện thủ tục hành chính 

liên thông tới cấp xã đối với lĩnh vực đất đai.   

- Tập trung nâng cao chất lượng công chức làm việc tại bộ phận một cửa và 

tại các phòng, đơn vị thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với doanh 

nghiệp, người dân; ưu tiên bố trí công chức, viên chức có năng lực, trình độ, tinh 

thần trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp tốt, đồng thời, chú trong công tác đào tạo, bồi 

dưỡng và quan tâm khi xem xét quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm đối với công chức 



đã có thời gian công tác tại bộ phận một cửa, hoàn thành tốt nhiệm vụ, được doanh 

nghiệp, người dân ghi nhận, đánh giá tốt. 

2.2. Đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ người dân và doanh nghiệp   

- Nghiên cứu xây dựng kế hoạch chuẩn hoá, số hoá dữ liệu của các cơ quan, 

đơn vị, địa phương, đảm bảo dữ liệu được thống nhất và đồng bộ dễ dàng lên hệ 

thống cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Tuyên Quang.   

- Giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, chuẩn hóa, điện tử 

hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ; trao đổi trên môi trường mạng; số hóa kết 

quả thủ tục hành chính để nâng cao tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, 

tiết kiệm chi phí. Thực hiện hiệu quả “Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030”. 

- Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ 

liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia của Sở 

Tài nguyên và Môi trường 

2.3. Chỉ số “Tiếp cận đất đai” 

- Tiếp tục rà soát, tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm 

pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

tỉnh đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực 

tế tại địa phương, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân, 

doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tiếp cận đất đai và thực hiện dự án đầu tư trên 

địa bàn tỉnh. 

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản 

lý đất đai, trong đó ưu tiên tại các phường, thị trấn, khu vực phát triển đô thị trên 

địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức triển khai tốt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện, 

thành phố và kế hoạch sử dụng đất hằng năm; hoàn thành lập kế hoạch sử dụng 

đất kỳ đầu 2021-2025 tỉnh Tuyên Quang. Lập phương án quản lý quy hoạch 

khu chức năng cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại tại vị trí đất bám 

trục đường giao thông chính, lợi thế thương mại cao, quỹ đất ven các trục đường 

mở mới. 

- Tổ chức thực hiện việc thu hồi, giao đất, cho thuê đất theo quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đặc 

biệt là dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội trên địa tỉnh. 

- Tiếp tục công bố công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, 

thông tin về giá đất, bảng giá đất của tỉnh, kết quả giao đất, cho thuê đất thu hồi 



đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, kết quả về đấu giá quyền sử dụng đất, dự án 

chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng... trên trang thông tin điện tử của cơ quan. 

-  Tiếp tục rà soát thủ tục hành chính về đất đai tại cấp tỉnh, cấp huyện để 

điều chỉnh, bổ sung theo hướng đơn giản, thuận lợi cho người sử dụng đất tham 

gia thực hiện các giao dịch về đất đai. Tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân trên 

địa bàn theo quy định. 

- Đẩy mạnh hỗ trợ, hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp chính sách 

của nhà nước về ưu đãi, miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc có liên quan đến thủ tục về đất đai. 

2.4. Chỉ số “Tính minh bạch” 

- Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin 

trong công tác quản lý nhà nước; tuyên truyền, hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến; cập nhập kịp thời, cung cấp đầy đủ thông tin, thủ 

tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của cơ quan. 

- Nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử của Sở, đảm bảo cung cấp đầy 

đủ, kịp thời những thông tin, cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, hoạt động 

của cơ quan, đơn vị; chú trọng tiếp nhận và trả lời các thông tin kiến nghị, phản 

ánh của doanh nghiệp, người dân, đảm bảo công khai trên Công thông tin điện tử; 

triển khai tổ chức đối thoại trực tuyến trên Công thông tin điện tử; đánh giá chất 

lượng cán bộ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến.  

- Công khai và kịp thời công bố thông tin về các quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất, quy hoạch ngành thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; kết quả, kết luận 

xử lý vi phạm hành chính, các trường hợp khiếu nại và ý kiến của doanh nghiệp  

trên Trang thông tin điện tử của Sở. 

 - Công bố, công khai minh bạch bằng nhiều hình thức về trình tự, thủ tục,, 

thành phần hồ sơ của các thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến 

đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hướng dẫn chi tiết để hoàn thiện 

mẫu thủ tục hành chính, quy định thời gian giải quyết, các mức phí, lệ phí theo 

quy định để người dân và doanh nghiệp dễ hiểu, dễ thực hiện. 

 - Duy trì có hiệu quả số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông 

tin phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. 

 2.5. Chỉ số “Chi phí thời gian” 

 - Tập trung nâng cao hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4; 

thường xuyên cập nhật, công khai đầy đủ thông tin trên Trang thông tin điện tử 



của Sở; phấn đấu trong năm 2021 có phát sinh các hồ sơ qua cổng dịch vụ công 

trực tuyến. 

- Rà soát, kiến nghị cắt giảm, thay thế, loại bỏ các thủ tục rườm rà; tăng 

cường kiểm soát quá trình thực thi pháp luật của cán bộ, công chức trực tiếp giải 

quyết thủ tục hành chính với nhà đầu tư, doanh nghiệp; tăng cường công khai 

minh bạch giá, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính. 

 - Tuyên truyền người dân, doanh nghiệp nắm bắt và tích cực tham gia sử 

dụng dịch vụ hành chính qua mạng, giảm bớt cơ hội gây nhũng nhiễu, phiền hà 

của cán bộ, công chức khi trực tiếp sử dụng dịch vụ hành chính công. 

- Rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra nhằm cắt giảm tối đa các hoạt động 

thanh tra, kiểm tra không cần thiết hoặc chồng chéo; thực hiện khảo sát, thu thập 

thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp trước khi thực hiện thanh tra, 

kiểm tra; chỉ thực hiện thanh tra trong trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền 

giao hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng, cụ thể; tập trung sớm kết thúc 

thanh tra trực tiếp tại đơn vị, đồng thời khẩn trương ban hành kết luận; tham mưu 

đề xuất hướng xử lý kết quả thanh tra theo quy định của pháp luật. 

- Triển khai có hiệu quả việc phối hợp giữa cơ quan thuế và Văn phòng đăng 

ký đất đai trong việc trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ 

tài chính về đất đai; đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng trong thực hiện nhiệm 

vụ giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở với nhau và với các Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện, thành phố, cán bộ địa chính, môi trường cấp xã.  

2.3. Chỉ số “Chi phí không chính thức” 

- Tập trung rà soát, công khai, minh bạch các thông tin liên quan đến lĩnh 

vực tài nguyên, đất đai: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kế hoạch, kết quả giao 

đất, cho thuê đất; các quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường. 

- Quán triệt cán bộ, công chức, đặc biệt là những cán bộ trực tiếp làm việc 

với doanh nghiệp nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; tăng 

cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ để 

kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà người 

dân và doanh nghiệp. Yêu cầu các cán bộ, công chức phải đảm bảo giải quyết các 

thủ tục hành chính đạt chất lượng và thời gian yêu cầu; nắm và vận hành tốt việc 

thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.  

2.7. Chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng” 

- Tham mưu và tổ chức thực hiện tốt quy định về đấu giá quyền sử dụng 

đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh; xây 



dựng và công khai danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh 

năm 2021. 

- Tiếp tục xây dựng và tổ chức có hiệu quả kế hoạch đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh để lựa chọn các nhà đầu tư có đủ năng lực thực 

hiện các dự án khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Các phòng, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch 

quán triệt, triển khai nội dung kế hoạch đến toàn thể công chức, viên chức và 

người lao động trong đơn vị.  

2. Giao Văn phòng Đăng ký đất đai công khai Kế hoạch này trên Cổng 

Thông tin điện tử của Sở; thường xuyên cập nhật thông tin chỉ đạo, điều hành của 

Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành có liên quan trong việc cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên Cổng 

Thông tin điện tử của Sở.  

3. Giao Chánh Văn phòng Sở giúp Giám đốc Sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc 

các đơn vị, phòng trực thuộc Sở tổ chức thực hiện nội dung Kế hoạch này; định 

kỳ hằng tháng, tổng hợp, đánh giá, báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện 

và kịp thời đề xuất Giám đốc Sở giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh./.  

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (tổng hợp); 

- UBND huyện, thành phố (phối hợp); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VPS. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Phạm Mạnh Duyệt 
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