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SỞ TƯ PHÁP 

 
 

Số:      /KH-STP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

    Lào Cai, ngày         tháng 7 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Hành động cải thiện DDCI của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai  

 
 

Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh Quốc gia năm 2020; Căn cứ bộ chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) của tỉnh 

Lào Cai. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ số đánh giá năng lực cạnh 

tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Lào Cai năm 2020; Sở Tư pháp tỉnh 

Lào Cai ban hành Kế hoạch hành động cải thiện DDCI của Sở Tư pháp tỉnh Lào 

với nội dung cụ thể như sau: 

I. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu  

1. Mục tiêu chung:  

- Để tiếp tục cải thiện các chỉ số năng lực cạnh tranh, thời gian tới, Sở Tư 

pháp đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo hướng cụ 

thể, thiết thực. Thường xuyên tuyên truyền và cập nhật đầy đủ thông tin hoạt 

động của đơn vị, đăng tải các văn bản, tài liệu, thủ tục hành chính, dịch vụ công 

trực tuyến trên trang thông tin điện tử để đảm bảo tính minh bạch, tăng cường 

chất lượng phục vụ với người dân, doanh nghiệp... Qua đó, nhằm nâng cao các 

chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. 

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của công chức, viên chức về 

tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, nâng cao trách nhiệm, tính năng động, sáng 

tạo của các phòng, đợn vị thuộc Sở. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện 

nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất cho người 

dân và doanh nghiệp; rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục 

hành chính, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng luật, 

hiệu lực và hiệu quả.  

2. Mục tiêu cụ thể  

- Thực hiện tốt các chỉ số thành phần trong Bộ Chỉ số đánh giá năng lực 

canh tranh cấp Sở, ngành, các huyện, thành phố (DDCI), phấn đấu tăng điểm số 

DDCI năm sau tăng cao hơn năm trước.  

- Tiếp tục tham mưu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

lĩnh vực ngành quản lý, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính, đảm bảo 

100% các các Quyết định, chính sách, thủ tục hành chính liên quan được niêm 

yết tại trụ Sở và trên Webside của Sở; 100% thủ tục hành chính được giải quyết 

đúng hạn, trong đó 30% giải quyết trước hạn; 100% hồ sơ trả cho các tổ chức cá 

nhân không có khiếu nại trả lại. 
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II. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:  

1. Hiệu quả thực hiện các văn bản QPPL, quy hoạch, kế hoạch. 

- Tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các Đề án, Chương trình, kế hoạch 

của Chính Phủ, Bộ Tư pháp và của tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh nâng 

cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành 

chính của các Sở, cơ quan ngang Sở, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên 

địa bàn tỉnh; Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành, các huyện, 

thành phố (DDCI).  

- Triển khai thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; thực hiện giải đáp cho doanh nghiệp, tiếp nhận 

kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật. 

- Cập nhật thường xuyên, kịp thời các văn bản Quy phạm pháp luật do 

HĐND, UBND tỉnh ban hành lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 

2. Minh bạch thông tin và đối xử công bằng 

- Thực hiện duy trì cập nhật, đăng tải các các tài liệu, các văn bản pháp luật 

của Trung ương, của tỉnh, các định hướng đường lối chính sách phát triển của 

tỉnh và Kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) của 

Sở để nhân dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, khai thác … 

- Thực hiện đối xử bình đẳng, công bằng giữa các tổ chức hành nghề: luật 

sư, công chứng, đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh trong tiếp cận các dịch vụ thuộc 

lĩnh vực ngành tư pháp; đảm bảo khả năng cung cấp ổn định và nâng cao chất 

lượng dịch vụ hành chính công đối với tổ chức, công dân.  

- Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định 

hành chính và việc thực hiện giải quyết TTHC của sở. 

- Tăng cường kiểm tra thực hiện thủ tục hành chính và công khai, minh bạch 

hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc giải quyết thủ tục hành chính; 

phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây 

cản trở cho tổ chức, cá nhân khi thi hành công vu. 

3. Chất lượng dịch vụ công 

- Tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng công 

nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công; Tiếp 

tục duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia: 

TCVN ISO 9001 tại Sở.  

- Rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của Sở; kiến 

nghị cắt giảm tối đa các TTHC rườm rà, không cần thiết để đảm bảo thời gian và 

chi phí tuân thủ TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân và doanh 

nghiệp; nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính. 

- Công khai nội dung, quy trình các THHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở trên Trang thông tin điện tử của Sở, tại Bộ phận một cửa (Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai). 
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4. Tính năng động trách nhiệm giải trình của cán bộ lãnh đạo 

- Xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ số thành phần trong 

Bộ Chỉ số đánh giá năng lực canh tranh cấp Sở, ngành, các huyện, thành phố 

(DDCI) nhằm cải thiện tích cực các chỉ số thành phần DDCI, phấn đấu tổng 

điểm số DDCI năm 2020 của Sở Tư pháp cao hơn năm 2019; khắc phục các chỉ 

số thành phần thấp điểm.  

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách 

hành chính, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương; giải quyết nhanh gọn, hiệu quả 

những phản ánh, khiếu nại của công dân đối với các công chức hoặc các bộ 

phận có hành vi vi phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ. 

Tích cực xây dựng và duy trì văn hóa ứng xử của công chức trong nội bộ cơ 

quan và trong tiếp xúc, giải quyết công việc với công dân.  

5. Chi phí không chính thức 

- Tăng cường công tác tuyên truyền đối với viên chức, người lao động 

trong khi tiếp dân, giải quyết các thủ tục có liên quan phải nâng cao ý thức, tuân 

thủ kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ khi giải quyết thủ tục hành 

chính cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng giải quyết thủ 

tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân và 

hộ kinh doanh. 

Đẩy mạnh tuyên truyền thông tin về nỗ lực cải thiện Bộ chỉ số DDCI của 

đơn vị trên các phương tiện truyền thông (website của đơn vị, đài, báo, bản tin) 

tạo niềm tin cho doanh nghiệp về môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh. 

III. Tổ chức thực hiện  

1. Trưởng các phòng, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở tổ chức 

quán triệt đến các công chức, viên chức, người lao động thuộc phòng, đơn vị  

mình về Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa 

phương tỉnh Lào Cai và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực mình 

quản lý theo kế hoạch này (Phân công thực hiện Kế hoạch này theo phụ lục đính 

kèm).   

2. Giao Văn phòng Sở là đầu mối tham mưu, theo dõi, giám sát thực hiện 

kế hoạch, báo cáo lãnh đạo Sở, UBND tỉnh, các đơn vị liên quan./.  
 

Nơi nhận: 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị SN thuộc Sở; 
- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Ngọc Quỳnh 

 



KẾ HOẠCH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH SỞ TƯ PHÁP NĂM 2020 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: ....../KH-STP ngày …… tháng 7 năm 2020 của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai) 

TT Tên CSTP 
Điểm số 

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 

1 

Hiệu quả thực hiện các văn 

bản Quy phạm pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch 

8,14 8,10 8,60 8,80 

Phòng VBQPPL, 

Phòng QLXLVPHC 

và theo dõi THPL 

Các phòng chuyên 

môn, đơn vị sự 

nghiệp thuộc Sở 

 

2 Chất lượng dịch vụ công 8,19 8,07 8,51 8,70 
Phòng HCBT, Văn 

phòng Sở 

Các phòng chuyên 

môn, đơn vị sự 

nghiệp thuộc Sở 

 

3 
Minh bạch thông tin và đối xử 

công bằng 
7,92 8,01 8,33 8,50 Văn phòng sở 

Các phòng chuyên 

môn, đơn vị sự 

nghiệp thuộc Sở 

 

4 

Tính năng động và trách 

nhiệm giải trình của cán bộ 

lãnh đạo 

7,92 7,93 8,26 8,50 Văn phòng sở 

Các phòng chuyên 

môn, đơn vị sự 

nghiệp thuộc Sở 

 

5 Chi phí không chính thức 7,84 7,88 8,20 8,50 

Văn phòng Sở, 

Phòng HCBT, 

Phòng Công chứng 

số 1, Trung tâm DV 

đấu giá tài sản 

Các phòng chuyên 

môn, đơn vị sự 

nghiệp thuộc Sở 
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