
 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng 

cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh 

Ninh Thuận năm 2021 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2842/KH-UBND ngày 11/6/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng cao 

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Ninh Thuận năm 2021, 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận xây dựng Kế hoạch tuyên 

truyền như sau: 

I. Mục tiêu, yêu cầu 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, 

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

- Tuyên truyền kịp thời việc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính hàng 

năm của tỉnh; lồng ghép phổ biến, tuyên truyền về nâng cao chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 và những năm tiếp theo. 

II. Nội dung thực hiện 

- Tập trung tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 

2021 và những năm tiếp theo trên sóng phát thanh, truyền hình và Trang thông tin 

điện tử của Đài như: Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 26/7/2016 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện 

các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Kế hoạch số 

2842/KH-UBND, ngày 11/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy 

mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh (PCI) tỉnh Ninh Thuận năm 2021; với phương châm “lấy doanh nghiệp 

làm trung tâm, chuyển từ tinh thần giải quyết sang tinh thần phục vụ”. 

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách hành chính, nhất là các 

thủ tục liên quan đến thuế, đất đai, đầu tư, xây dựng... tuyên truyền, phổ biến những 

kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nhuyên nhân cũng như tình hình triển 

khai nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 ở các 

doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị hành chính các cấp; biểu dương những tập thể, cá 

nhân thực hiện tốt, có sáng kiến trong công tác cải cách hành chính; nâng cao chỉ số 

năng lực cạnh tranh (PCI) thu hút các nhà đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội; phê 

phán những hiện tượng tiêu cực, trì trệ, có hành vi nhũng nhiểu gây khó khăn, 

phiền hà cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. 

- Tuyên truyền việc thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, 

cung ứng dịch vụ công trực tuyến và xây dựng chính quyền điện tử. Áp dụng 
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phương thức thanh toán điện tử khi thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công 

trực tuyến. Đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính 

công của tỉnh; phương thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Tăng cường công tác chấn chỉnh lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng công việc của cán bộ, viên chức 

trong cơ quan; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, kỹ năng giao 

tiếp hành chính đối với CBVC thường xuyên tiếp xúc với người dân và doanh 

nghiệp. 

- Xây dựng các Chuyên đề, Chuyên mục, Tạp chí, tọa đàm... tuyên truyền, 

hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; công tác cải cách hành chính, 

nhất là các thủ tục liên quan đến thuế, đất đai, đầu tư, xây dựng...; tuyên truyền, 

phổ biến những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nhuyên nhân cũng như 

tình hình triển khai nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 

năm 2021 ở các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị hành chính các cấp... 

III. Tổ chức thực hiện 

- Phòng Thời sự, biên tập chủ động xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phối 

hợp với các cơ quan chức năng xây dựng các Chuyên đề, Chuyên mục, Tạp chí, tin, 

bài phản ánh các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, những nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 và những năm tiếp theo. 

- Phòng Tổ chức và Hành chính phối hợp với các phòng có liên quan tổ chức 

triển khai thực hiện kế hoạch. Tham mưu, tổng hợp báo cáo định kỳ hàng quý, 6 

tháng, năm theo quy định.  

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền nhiệm vụ cải thiện, nâng cao Chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Ninh Thuận năm 2021 của Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh Ninh Thuận./. 

 
Nơi nhận:   
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ban Giám đốc; 

- Lãnh đạo các phòng; 

- Lưu VT. 
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