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Năm 2019 là năm đầu tiên tỉnh Lào Cai triển khai đánh giá chất lượng năng 

lực điều hành của các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh thông qua bộ chỉ số Năng lực cạnh 

tranh cấp Sở, Ban, Ngành và Địa phương (DDCI). Tuy nhiên, trong năm 2019, Sở 

Công thương chưa trực tiếp thực hiện đánh giá chỉ số DDCI. Kết quả đánh giá chỉ 

số DDCI trên được dựa trên khảo sát 400 Doanh nghiệp/ hợp tác xã trên địa bàn tỉnh 

do đơn vị tư vấn Economica VietNam phối hợp với Cục Thống kê thực hiện, vì vậy 

Sở Công thương tiến hành báo cáo phân tích chuyên sâu dưới đây dựa trên kết quả 

khảo sát của 02 đơn vị trên:   

1. Giới thiệu chung về sở Công thương 

Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lào Cai, thực 

hiện chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực công 

thương trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tổng số biên chế có 85 người, trong đó Ban Giám 

đốc có 4 người; khối Văn phòng Sở có 51 biên chế  tại 8 phòng chuyên môn và 31 

viên chức, 3 Hợp đồng 68 tại 1 đơn vị trực thuộc là Trung tâm Khuyến công và Xúc 

tiến thương mại tỉnh Lào Cai.  

2. Phân tích chi tiết DDCI 2019 của sở Công thương 

2.1. Xếp hạng chung 

Năm 2019, chấm điểm số DDCI của sở Công thương đạt 79,14 điểm xếp hạng 

thứ 12/15 Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh, nằm trong top các cơ quan xếp hạng 

thấp. Trong đó, các chỉ số thành phần xếp vị trí thấp như: “Hiệu quả thực hiện các 

văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch”, “Chi phí không chính thức”, 

các chỉ số thành phần cao điểm gồm: “Tính minh bạch và đối xử công bằng”, “Tính 

năng động và trách nhiệm giải trình”. Không có chỉ số thành phần nào, Sở Công 

thương được xếp hạng trong top 5.  

2.2. Phân tích chỉ số thành phần cốt lõi 

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

Năm 2019, Sở Công thương đạt 7,69 điểm xếp 15/15 Sở, ban, ngành. Sở năm 

ở vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng.  

2. Chất lượng dịch vụ công 



Năm 2019, với chỉ số này, Sở Công thương đạt 8,08 điểm xếp 8/15 Sở, ban, 

ngành, năm ở vị trí trung vị.  

3. Minh bạch thông tin và đối xử công bằng 

Năm 2019, với chỉ số này, Sở Công thương đạt 8,03 điểm xếp 7/15 Sở, ban, 

ngành. Vị trí của Sở nằm ở top giữa. Nhìn vào kết quả trên, có thể nhận thấy, công 

tác triển khai cả Sở tương đối hiệu quả. 

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

Năm 2019, với chỉ số này, Sở Công thương đạt 7,97 điểm xếp 6/15 Sở, ban, 

ngành. Với thứ hạng thứ 6 nằm ở vị trí trung vị, đây là chỉ số đạt thứ hạng cao nhất 

của Sở trong bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành.  

5. Chi phí không chính thức 

Năm 2019, với chỉ số này, Sở Công thương đạt 7,8 điểm xếp 10/15 Sở, ban, 

ngành. Đây là xếp hạng khá thấp của sở.  

2.3. Chỉ số thành phần mở rộng 

1. Ứng dụng công nghệ thông tin, chính phủ điện tử trong quản lý, điều hành 

Năm 2019, với chỉ số này, Sở Công thương đạt 8,11 điểm xếp 7/15 Sở, ban, 

ngành. Để thực hiện dễ dàng trong tiếp cận thông tin hướng dẫn về TTHC, dịch vụ 

công, cũng như về các quy hoạch phát triển của ngành Công Thương, Sở  đã cập 

nhật và đăng tải liên tục lên Cổng thông tin điện tử của Sở và phần mềm tra cứu của 

bộ phận 1 cửa Khối 7. Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ 

tục hành chính; công khai minh bạch kết quả giải quyết các thủ tục hành chính của 

doanh nghiệp. Đây là điểm số khá cao của ngành. 

2. Chú trọng tới phát triển bền vững và bao trùm trong quản lý, điều hành 

Năm 2019, với chỉ số này, Sở Công thương đạt 8,11 điểm xếp 7/15 Sở, ban, 

ngành. Lãnh đạo sở đã tích cực, quan tâm chú ý tới dân tộc thiểu số, bình đẳng giới 

trong quá trình thực thi chính sách, chương trình, quy hoạch trong lĩnh vực Công 

thương. Đồng thời, các yếu tố giới tính, dân tộc thiểu số được quan tâm, chú ý trong 

quá trình cung cấp dịch vụ công. Trong thời gian tới, Sở sẽ cố gắng, nỗ lực, phấn 

đấu tăng 2 bậc, nằm trong top 5 các sở, ban ngành có thứ hạng cao của tỉnh. 

Trên đây là  Báo cáo đánh giá, phân tích chuyên sâu Chỉ số năng lực cạnh 

tranh sở ban ngành tỉnh lào cai (DDCI) trong năm 2019 của Ngành Công thương 

Lào Cai./. 

 

Nơi nhận:                       GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                                                                                                      

- Lãnh đạo Sở;                               

- Lưu: VT, KH.                                                                                        

         

                                                                                    Đỗ Trường Giang 
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