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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /KH-STTTT Lào Cai, ngày        tháng 8 năm 2020

KẾ HOẠCH
Cải thiện Chỉ số DDCI của Sở Thông tin và Truyền thông

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tỉnh Lào Cai

Trên cơ sở tổng quan chung kết quả điểm số và xếp hạng DDCI của Sở,
ban, ngành và báo cáo phân tích chuyên sâu Chỉ số năng lực cạnh tranh năm
2019 của Sở TT&TT. Căn cứ vào chủ trương, chính sách của tỉnh Lào Cai và
tình hình thực tế, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch Cải thiện
chỉ số DDCI năm 2020 với một số nội dung, cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm đánh giá tính sáng tạo và kết quả điều hành của Sở Thông tin và
Truyền thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tham mưu
và giải quyết của Sở, từ đó góp phần cải cách thủ tục hành chính liên quan đến
các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh,
để nâng cao điểm chỉ số DDCI của tỉnh thực hiện các mục tiêu sau:

- Tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế trong lĩnh vực
thông tin, truyền thông giữa chính quyền các huyện, thành phố và các Sở, Ban,
ngành liên quan, từ đó tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong
việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; tạo môi trường thuận lợi
trong hoạt động thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh.

- Tạo thêm kênh thông tin phản hồi rộng rãi, minh bạch và tin cậy để
doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ chức tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính
quyền địa phương. Từ đó, cải thiện chất lượng phục vụ dịch vụ hành chính công
và nâng cao chất lượng hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp.

- Trên cơ sở đó đánh giá công tác điều hành của chính quyền địa phương
và các Sở, ban, ngành trong năm 2020, nghiên cứu giải pháp để nâng cao chỉ số
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh những năm tiếp theo.

2. Yêu cầu

- Việc xây dựng bộ chỉ số bám sát các chỉ tiêu đánh giá của chỉ số PCI
cho cấp tỉnh, có vận dụng linh hoạt phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương,
sở, ban, ngành. Việc đánh giá phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan.

DỰ THẢO
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- Phân công rõ nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, đơn vị gắn với việc
nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện đánh giá năng lực
cạnh tranh cấp sở, ngành.

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm thông tin ý nghĩa của
việc xây dựng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ngành đến toàn thể
cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

 II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Hiệu quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), quy
hoạch, kế hoạch:

1.1. Mục tiêu

Sở Thông tin và Truyền thông phấn đấu năm 2020 cải thiện chỉ số Hiệu
quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch đạt 8,5
điểm (thang điểm 10).

1.2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

Giải pháp
Phân công/ chịu trách

nhiệm

Thời gian

hoàn thành

Giải pháp 1: Tăng cường trách nhiệm người

đứng đầu tại cơ quan, đơn vị trong thực hiện cải

cách TTHC; thực hiện rà soát, kiến nghị đơn

giản hóa TTHC theo quy định; giảm thời gian,

chi phí thực hiện TTHC cho người dân, tổ chức.

Kịp thời cập nhật, công khai đầy đủ TTHC

thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng thông

tin điện tử của tỉnh, Cổng/Trang thông tin điện

tử của các cơ quan; Đẩy mạnh CCHC; thực

hiện tốt cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên

thông trong giải quyết (TTHC) cho tổ chức, cá

nhân

- Chủ trì: Lãnh đạo Sở,

Trưởng các phòng chuyên

môn.

- Phối hợp: Văn phòng Sở

31/12/2020

Giải pháp 2: Tăng cường tham mưu cho tỉnh

xây dựng những chính sách, chương trình, quy

hoạch và các văn bản có liên quan đến công tác

quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin,

truyền thông, cụ thể: 

- Lãnh đạo Sở, Trưởng các
phòng chuyên môn.

- Phối hợp: Văn phòng Sở
31/12/2020

- Dự thảo Đề án số 08 về Phát triển Công nghệ

thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai giai

đoạn 2020-2025

- P. KHTC chủ trì; các

phòng chuyên môn phối
hợp

Quý III/2020

- Quyết định bãi bỏ Quyết định số 51/2015/QĐ-

UBND ngày 15/10/2015 của UBND tỉnh  ban

hành quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và

chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa

- P. BCVT-CNTT chủ trì;

các phòng chuyên môn

phối hợp

UBND tỉnh đã

ban hành QĐ

số

16/2020/QĐ-

UBND, ngày
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bàn tỉnh Lào Cai 29/05/2020)

- Quy chế về bảo đảm an toàn thông tin mạng

trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin

trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Lào Cai

- P. BCVT-CNTT chủ trì;

các phòng chuyên môn

phối hợp
Quý IV/2020

- Quy chế quản lý và khai thác sử dụng Hệ

thống dịch hành chính công tỉnh Lào Cai tại địa

chỉ: http//:dichvucong.laocai.gov.vn

- P. BCVT-CNTT chủ trì;

các phòng chuyên môn

phối hợp
Quý IV/2020

- Quyết định ban hành Quy định về quản lý,

phát triển CNTT-TT trên địa bàn tỉnh Lào Cai

- P. BCVT-CNTT chủ trì;

các phòng chuyên môn

phối hợp
Quý IV/2020

- Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp

công thuộc lĩnh vực phát thanh truyền hình sử

dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa

bàn tỉnh Lào Cai

- P. KHTC chủ trì; các

phòng chuyên môn phối
hợp

Quý IV/2020

Giải pháp 3: Tăng cường nghiên cứu, vận dụng

các văn bản QPPL do Trung ương, Bộ TT&TT

và các Bộ, ngành liên quan ban hành nhằm tạo

điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh

nghiệp 

- Lãnh đạo Sở, Trưởng các
phòng chuyên môn.

- Phối hợp: Văn phòng Sở
31/12/2020

2. Chất lượng dịch vụ công

2.1. Mục tiêu

Sở Thông tin và Truyền thông phấn đấu năm 2020 cải thiện chỉ số Chất
lượng dịch vụ công đạt 8,5 điểm (thang điểm 10).

2.2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

Giải pháp
Phân công/ chịu trách

nhiệm

Thời gian

hoàn thành

Giải pháp 1: Tăng cường trách nhiệm người

đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo rà

soát dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ

4 thuộc lĩnh vực QLNN theo thẩm quyền,

nhiệm vụ của ngành phù hợp, kip thời: Hiện tại

Sở TT&TT: Số TTHC thực hiện dịch vụ công

mức 3: 13 TT, Mức 4: 22 TT

- Lãnh đạo Sở, Trưởng các

phòng chuyên môn; Trung

tâm CNTT-TT

- Phối hợp: Văn phòng Sở

31/12/2020

Giải pháp 2: Thường xuyên triển khai rà soát,

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

nhằm hỗ trợ tốt, tránh mọi phiền hà, gây trở

ngại cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong

giải quyết TTHC, cụ thể:

- Lãnh đạo Sở, Trưởng các

phòng chuyên môn; Trung

tâm CNTT-TT

- Phối hợp: Văn phòng Sở

31/12/2020

- Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành 37 quy

trình giải quyết TTHC nội bộ thuộc lĩnh vực

- Văn phòng Sở chủ trì; các

phòng chuyên môn phối
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TT&TT hợp

- Giúp tổ chức, cá nhân lập và nộp hồ sơ trực

tuyến khi thực hiện giao dịch giải quyết TTHC

và trả kết quả qua dịch vụ BCCI

- Văn phòng Sở chủ trì; các

phòng chuyên môn phối

hợp

3. Minh bạch thông tin và đối xử công bằng

3.1. Mục tiêu

Sở Thông tin và Truyền thông phấn đấu năm 2020 cải thiện chỉ số Minh
bạch thông tin và đối xử công bằng đạt 8,5 điểm (thang điểm 10).

3.2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

Giải pháp
Phân công/ chịu trách

nhiệm

Thời gian

hoàn thành

Giải pháp 1: Tăng cường trách nhiệm người

đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo

Minh bạch thông tin và đối xử công bằng trong

giải quyết, xử lý các nhiệm vụ được giao. 

- Lãnh đạo Sở, Trưởng các

phòng chuyên môn; Trung

tâm CNTT-TT

- Phối hợp: Văn phòng Sở

31/12/2020

Giải pháp 2: Cập nhật, công khai đầy đủ,

thường xuyên và kịp thời các thông tin về văn

bản QPPL, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, điều

hành của Sở và các thủ tục hành chính, dịch vụ

bưu chính viễn thông trên trang thông tin điện

tử của Sở và Cổng thông tin điện tử của tỉnh;

Kịp thời giải đáp các thắc mắc của các tổ chức,

cá nhân, doanh nghiệp trên trang thông tin điện

tử của Sở thuộc lĩnh vực quản lý.

- Lãnh đạo Sở, Trưởng các

phòng chuyên môn; Trung

tâm CNTT-TT

- Phối hợp: Văn phòng Sở

31/12/2020

Giải pháp 3: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng

phục vụ; đối xử công bằng giữa các doanh

nghiệp, tổ chức, cá nhân, không giải quyết vì

nể, cảm quan, thiên vị, không gây cản trở, khó

khăn trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Lãnh đạo Sở, Trưởng các

phòng chuyên môn; Trung

tâm CNTT-TT

- Phối hợp: Văn phòng Sở

31/12/2020

4. Tính năng động và trách nhiệm giải trình của cán bộ lãnh đạo

4.1. Mục tiêu

Sở Sở Thông tin và Truyền thông phấn đấu năm 2020 cải thiện chỉ số Tính
năng động và trách nhiệm giải trình của cán bộ lãnh đạo đạt 8,5 điểm (thang
điểm 10).

4.2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

Giải pháp
Phân công/ chịu trách

nhiệm

Thời gian

hoàn thành

Giải pháp 1: Tăng cường trách nhiệm người

đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo

- Chủ trì: Lãnh đạo Sở,

Trưởng các phòng chuyên
31/12/2020
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triển khai nhiệm vụ được giao đối với Sở và các

phòng, ban, đơn vị thuộc Sở 

môn, Trung tâm CNTT-TT

Giải pháp 2: Nêu cao tinh thần tự phê bình và

phê bình trong cơ quan, đơn vị mình quản lý,

không tự giấu khuyết điểm, không bao che,

không ganh, ghét, trù dập.

- Chủ trì: Lãnh đạo Sở,

Trưởng các phòng chuyên

môn, Trung tâm CNTT-TT
31/12/2020

Giải pháp 2: Tích cực, chủ động trong thực hiện

sáng kiến, chương trình cải cách hành chính, hỗ

trợ doanh nghiệp giải quyết các công việc liên

quan đến quản lý nhà nước ngành TT&TT

- Chủ trì: Lãnh đạo Sở,

Trưởng các phòng chuyên

môn, Trung tâm CNTT-TT
31/12/2020

5. Chi phí không chính thức

5.1. Mục tiêu

Sở Sở Thông tin và Truyền thông phấn đấu năm 2020 cải thiện chỉ số Chi
phí không chính thức đạt 8,5 điểm (thang điểm 10).

5.2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

Giải pháp
Phân công/ chịu trách

nhiệm

Thời gian

hoàn thành

Giải pháp 1: Tăng cường trách nhiệm người

đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo

giảm thiểu tối đa chi phí không chính thức,

lãng phí thời gian đối với doanh nghiệp, cá

nhân không liên quan đến lĩnh vực.

- Chủ trì: Lãnh đạo Sở,

Trưởng các phòng chuyên

môn, Trung tâm CNTT-TT
31/12/2020

Giải pháp 2: Tăng cường kỷ luật, kỷ trong đội

ngũ cán bộ, công chức, tại bộ phận Một cửa,

phòng chuyên môn tham gia giải quyết TTHC,

không để tình trạng cửa quyền, nhũng nhiễu, gây

phiền hà, khó khăn, mất nhiều thời gian cho tổ

chức, cá nhân.

- Chủ trì: Lãnh đạo Sở,

Trưởng các phòng chuyên

môn, Trung tâm CNTT-TT
31/12/2020

(Có biểu chi tiết kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và các văn bản chỉ tổ chức thực hiện; đôn
đốc các phòng chuyên môn, Trung tâm CNTT-TT đơn vị trực thuộc Sở căn cứ
chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện kế hoạch này.

- Tăng cường hoạt động theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các
nhiệm
vụ, kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo Sở. Thực kiểm tra định kỳ và đột xuất việc
thực thi công vụ, đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp gây khó khăn, phiền hà
cho, tổ chức, doanh nghiệp và người dân (nếu có).
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- Báo cáo kết quả triển khai theo quy định của tỉnh.

2. Các phòng chuyên môn, Trung tâm CNTT-TT:

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, các phòng chuyên môn, Trung
tâm CNTT-TT nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch; trong quá trình triển
khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị gửi về Văn phòng Sở tổng
hợp báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, trung tâm;

- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC
 
 

 

  

Vũ Hùng Dũng
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KẾ HOẠCH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP HUYỆN VÀ SỞ BAN NGÀNH (DDCI 2020)
Tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-STTTT ngày     tháng 8 năm 2020 của sở Thông tin và Truyền thông)

TT Tên CSTP

Điểm
số

năm
2019

Điểm số
trung
bình
toàn
tỉnh

Điểm số
của Sở,

ban,
ngành

cao nhất

Mục tiêu
phấn đấu
năm 2020

Phân công phòng, ban
chịu trách nhiệm chính

Phân công
phòng, ban

phối hợp
Ghi chú

A Chỉ số thành phần cốt lõi

1
Hiệu quả thực hiện các
văn bản quy phạm pháp
luật, quy hoạch, kế hoạch

8.04 8.10 8.60 8.50
- Lãnh đạo Sở,
- Các phòng chuyên môn, 
Trung tâm CNTT-TT

Văn phòng Sở

2 Chất lượng dịch vụ công 8.0 8.07 8.51 8.50
- Lãnh đạo Sở,
- Các phòng chuyên môn,
Trung tâm CNTT-TT

Văn phòng Sở

3
Minh bạch thông tin và
đối xử công bằng

8.33 8.01 8.33 8.50
- Lãnh đạo Sở,
- Các phòng chuyên môn,
Trung tâm CNTT-TT

Văn phòng Sở

4
Tính năng động và trách
nhiệm giải trình của cán
bộ lãnh đạo

7.82 7.93 8.26 8.50
- Lãnh đạo Sở,
- Các phòng chuyên môn,
Trung tâm CNTT-TT

Văn phòng Sở

5 Chi phí không chính thức 7.69 7.88 8.20 8.50
- Lãnh đạo Sở,
- Các phòng chuyên môn,
Trung tâm CNTT-TT

Văn phòng Sở

B Chỉ số thành phần mở rộng

1

Ứng dụng Công nghệ
thông tin, chính phủ điện
tử trong quản lý, điều
hành:

8.42 8.11 8.42 8.50
- Lãnh đạo Sở,
- Các phòng chuyên môn,
Trung tâm CNTT-TT

Văn phòng Sở

2
Chú trọng tới phát triển
bền vững và bao trùm

8.02 8.11 8.38 8.50
- Lãnh đạo Sở,
- Các phòng chuyên môn,

Văn phòng Sở



8

trong quản lý điều hành Trung tâm CNTT-TT
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