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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHƯ PƯH
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/BC-UBND

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Chư Pưh, ngày tháng 7 năm 2021

DỰ THẢO
BÁO CÁO
Đánh giá tình hình thực hiện nâng cao chỉ số DDCI 06 tháng đầu năm
và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 huyện Chư Pưh
Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ 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 2021; Căn cứ báo cáo đánh
giá bộ chỉ số DDCI năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Sở Kế hoạch và Đầu
tư phối hợp với Chi nhánh phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà
Nẵng (VCCI Đà Nẵng) thực hiện;
UBND huyện: “Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nâng cao chỉ số
DDCI 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021
huyện Chư Pưh, cụ thể như sau:
Nhằm nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh huyện Chư Pưh trong năm
2021 và trong thời gian tiếp theo. UBND huyện đã triển khai nhiều giải pháp cụ
thể thông qua các Văn bản chỉ đạo và lồng ghép vào các cuộc họp đình kỳ hàng
tháng, hàng quý. Ngày 27/4/2021 UBND huyện đã ban hành Thông báo số
114/KH-UBND về Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị
đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) năm 2020 và triển khai
các nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2021; Thông báo Kết
luận đã chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể
cho từng phòng ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện những
nhiệm vụ cụ thể. Do vậy, Trong 06 tháng đầu năm 2021, kết quả triển khai thực
hiện các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) huyện Chư
Pưh đã đạt được những thành quả nhất định. Đa số các phòng ban, đơn vị đã
thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 114/KH-UBND ngày 27/4/2021 của UBND
huyện, cụ thể:
A. SƠ LƯỢC KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ SỐ NĂNG LỰC
CẠNH TRANH NĂM 2020
I. Kết quả thực hiện các Chỉ số
Căn cứ báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa
phương năm 2020 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam, chi nhánh
Đà Nẵng (VCCI Đà Nẵng) công bố trên cơ sở 36 ý kiến tham gia đánh giá của
121 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã được gửi phiếu đánh giá trên địa
bàn huyện: điểm số DDCI của huyện đạt 53,71 điểm (tăng 9,8 điểm so với năm

2019), đứng thứ 15/17 địa phương được khảo sát. Điểm số cụ thể các chỉ số
thành phần cụ thể như sau:
Chỉ số Tính minh bạch: 5,27 điểm (mức trung vị 6,56 điểm, tăng 2,8 điểm
so với năm 2019), xếp hạng 16/17.
Chỉ số Tính năng động: 4,64 điểm (mức trung vị 6,17 điểm, tăng 0,37
điểm so với năm 2019), xếp hạng 16/17.
Chỉ số Chi phí thời gian: 4,66 điểm (mức trung vị 5,62 điểm), xếp hạng
16/17 địa phương được khảo sát.
Chỉ số Chi phí không chính thức: 5,78 điểm (mức trung vị 5,83 điểm),
xếp hạng 10/17 địa phương được khảo sát.
Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng: 5,72 điểm (mức trung vị 6,06 điểm), xếp
hạng 11/17 địa phương được khảo sát, tăng 1,68 điểm so với năm 2019.
Chỉ số hỗ trợ DN: Chỉ số này được các DN đánh giá khá cao: 6,91 điểm
(mức trung vị 6,85 điểm), tăng 0,55 điểm so với năm 2019, xếp hạng 8/17 địa
phương được khảo sát.
Chỉ số Thiết chế pháp lý: 5,74 điểm (mức trung vị 6,8 điểm), tăng 1,02
điểm so với năm 2019, xếp hạng 14/17 địa phương được khảo sát. Trong đó các
chỉ số thành phần được đánh giá so với năm 2019.
Chỉ số Vai trò người đứng đầu: 4,75 điểm (mức trung vị 5,57 điểm), xếp
hạng 17/17 địa phương được khảo sát.
II. Một số ưu điểm, hạn chế
1. Ưu điểm
Năm 2020, mặc dù thứ hạng huyện còn khá thấp trong nhóm cấp địa
phương, tuy nhiên đa số điểm số các chỉ số thành phần đều tăng so với đánh giá
năm 2019. Điều đó chứng tỏ công tác cải cách hành chính theo chiều hướng đơn
giản hóa về thời gian và thủ tục hành chính; Hoạt động gặp mặt định kỳ để kịp
thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của DN, HTX, hộ kinh doanh năm
2020 của huyện đã đạt được những thành quả rõ nét. Minh chứng cụ thể là chỉ
số Hỗ trợ DN có điểm số và thứ hạng cao nhất của huyện trong nhóm cấp
huyện. Hai tiêu chí được DN đánh giá cao trong chỉ sổ thành phần này là tiêu
chí “DN được mời/ thông báo tham gia các chương trình trao đổi thông tin, đối
thoại DN” với tỉ lệ 84,62% (cao nhất trong nhóm cấp địa phương), tỉ lệ DN cho
biết “Vướng mắc khó khăn được trao đổi kịp thời tại/sau các buổi đối thoại, trao
đổi thông tin” là 90%.
So với Kết quả năm 2019, năm 2020 huyện Chư Pưh có chỉ số tăng điểm
đứng thứ 2 toàn tỉnh (tăng 9,8 điểm so với năm 2019), chỉ đứng sau huyện Chư
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Păh (tăng 11,43 điểm).
2. Hạn chế
Huyện Chư Pưh với 53,71 điểm (mức trung vị 61,51 điểm), là địa phương
xếp thứ 15/17 ở nhóm cấp huyện. Trong đó, có các chỉ số thấp cần cải thiện
mạnh mẽ trong thời gian tới như: tính minh bạch, chỉ số “Cán bộ nhiệt tình cung
cấp các thông tin cho DN”, “Mức độ đầy đủ, rõ ràng của nội dung thông tin”
đều có tỉ lệ DN đánh giá thấp hơn mức trung vị lần lượt là 17,14% và 53,33%;
tính năng động, chỉ số “Cấp địa phương chủ động nghiên cứu, trao đổi trong
việc giải quyết những vấn đề mới phát sinh (%DN)” là 54,55%, “Cấp địa
phương chủ động tham mưu UBND tỉnh các đề xuất/giải pháp hỗ trợ DN/cải
thiện môi trường đầu tư trên địa bàn (%DN)” 56,67%; cạnh tranh bình đẳng, chỉ
số “Cấp địa phương thường xuyên quan tâm đến các DNNVV (%DN)” 22,73%;
thiết chế pháp lý, chỉ số “Phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của DN luôn được giải
quyết thỏa đáng (%DN)” 51,61%; vai trò người đứng đầu, tiêu chí “Lãnh đạo
cấp địa phương có hành động cụ thể và thiết thực để giải quyết các vấn đề của
doanh nghiệp (%DN)” 64,52%...
3. Nguyên nhân của hạn chế
3.1. Nguyên nhân khách quan: Do tác động của dịch bệnh Covid-19, có
43,39% DN toàn tỉnh cho biết kinh doanh bị thua lỗ. Trong đó, tỷ lệ thua lỗ ít là
32,58%, thua lỗ lớn là 10,81%, đặc biệt là các DN hoạt động trong lĩnh vực khai
khoáng và dịch vụ/thương mại có tỷ lệ thua lỗ trong năm 2020 là cao nhất, lần
lượt là 55,56% và 46,01%. Điều này đã ảnh hưởng đến tâm lý đầu tư, đến hoạt
động sản xuất kinh doanh của các DN trên địa bàn huyện.
3.2. Nguyên nhân chủ quan
Các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2020 đã
được Huyện ủy, UBND huyện quan tâm, thường xuyên tổ chức họp định kỳ
hàng tháng, hàng quý để kịp thời khắc phục những hạn chế, khó khăn vướng
mắc. Tuy nhiên, công tác triển khai của một số phòng ban, đơn vị còn chưa chặt
chẽ, điển hình ở điểm số thành phần vai trò người đứng đầu có điểm số thấp
nhất trong nhóm địa phương.
Công tác thông tin các cơ chế, chính sách, các dự án kêu gọi đầu tư đã
được UBND huyện đưa lên Wedsite của huyện, trên các phương tiện thông tin
đại chúng. Tuy nhiên, nhiều Doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm truy cập để
nắm bắt thông tin kịp thời. Đồng thời, UBND huyện đã tổ chức gặp mặt DN
định kỳ hàng năm (ít nhất 02 lần/năm), nhiều DN không tham dự, do đó ảnh
hưởng đến công tác triển khai cơ chế, chính sách, phối hợp tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc.
B. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NÂNG CAO CHỈ SỐ DDCI 06
THÁNG ĐẦU NĂM 2021
I. Kết quả thực hiện:
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1. Phòng Tài chính-KH
a. Về cấp giấy chứng nhận Hộ kinh doanh, Hợp tác xã:
- Thực hiện rút ngắn thời gian Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh
doanh các thể trên địa bàn huyện: Căn cứ vào Quyết định số 53/QĐ-UBND
ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 130 TTHC thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư và 24 TTHC lĩnh vực đăng
ký kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, phòng Tài
chính-KH huyện Chư Pưh đã thực hiện rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh xuống còn 02 ngày đối với hộ kinh doanh (giảm 01 ngày) so
với Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký
doanh nghiệp và 03 ngày đối với hợp tác xã (giảm 02 ngày) so với Nghị định
193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số
điều của Luật Hợp tác xã. Đồng thời thực hiện công khai dự toán ngân sách năm
2021, quyết toán ngân sách năm 2020, nhất là các công trình đầu tư xây dựng cơ
bản.
Lũy kế đến hết tháng 6 năm 2021, phòng Tài chính-KH huyện đã cấp mới
tổng cộng 1.716 hộ kinh doanh. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2021, đã cấp mới 68
hộ, tăng 83,78% so với cùng kỳ.
Lũy kế Tổng số Hợp tác xã là 26 hợp tác xã (từ đầu năm 2021 đến nay có
01 HTX thành lập mới: HTX SX, DVNN và TTCN Thiên Phú, xã Ia Le thành
lập tháng 01/2021). Không để xảy ra tình trạng hộ kinh doanh, HTX có phản ánh
tiêu cực trong quá trình cấp phép; không có hồ sơ trễ hạn.
b. Về tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp, HTX, Hộ kinh doanh:
Thực hiện văn bản số 1867/SKHĐT-DN ngày 18/6/2021 của Sở Kế hoạch
đầu tư, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 611/UBND-KT về việc triển khai
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ủy ban
Nhân dân huyện đã chỉ đạo phòng Tài chính-KH phát phiếu khảo sát, đồng thời
tiến hành liên lạc với DN, HTX qua nhiều hình thức: điện thoại, tạo nhóm zalo
… để trao đổi, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, đưa ra những đề
xuất, giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp
trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Kết quả như sau:
- Về phát phiếu khảo sát lấy thông tin những khó khăn, vướng mắc, đề xuất,
kiến nghị, … đến doanh nghiệp, HTX: Phòng Tài chính-KH đã gửi tổng cộng 110
DN và HTX trên địa bàn huyện phản hồi về phòng Tài chính-KH chậm nhất ngày
04/6/2021. Tuy nhiên, hiện tại phòng Tài chính-KH mới nhận được 03 DN phản
hồi. Các phản hồi đều không có khó khăn, vướng mắc hay đề xuất, kiến nghị cụ
thể.
- Kết quả liên lạc trực tiếp bằng điện thoại sau khi phát phiếu khảo sát:
+ Tổng số Doanh nghiệp đến thời điểm 31/10/2020: 79 Doanh nghiệp.
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+ Số DN nhận được phiếu khảo sát: 10 DN.
+ Số DN không nhận được phiếu khảo sát hoặc không nhớ: 31 DN.
+ Số điện thoại không liên lạc được (DN bán số, không đúng số ĐT, ): 23
DN.
+ Không có số điện thoại DN: 15 DN.
- Qua nhóm zalo: Các doanh nghiệp, HTX thường xuyên thông tin, trao đổi
các thông tin liên quan đến các thủ tục liên quan; các khó kahnư, vướng mắc đề
nghị các đơn vị chuyên môn của huyện quan tâm, hướng dẫn, giải quyết.
Tăng cường quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh dựa vào quy mô (doanh
thu, vốn kinh doanh, số lượng lao động, ngành nghề kinh doanh, diện tích kinh
doanh, nhu cầu sử dụng hóa đơn thường xuyên…), các biện pháp vận động, hỗ trợ,
tư vấn pháp lý để tuyên tuyền, khuyến khích để vận động những hộ kinh doanh có
tiềm lực, điều kiện chuyển đổi sang thành lập doanh nghiệp. Lũy kế đến 06 tháng
đầu năm 2021, số Doanh nghiệp trên địa bàn huyện là 98 doanh nghiệp; trong 06
tháng đầu năm, số doanh nghiệp thành lập mới là 16 doanh nghiệp, đạt 80% Kế
hoạch năm 2021 do UBND tỉnh giao (tỉnh giao 20 DN thành lập mới năm 2021).
Tham mưu UBND huyện phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí
Lãnh đạo UBND huyện; các phòng ban, đơn vị phụ trách từng chỉ số thành phần cụ
thể. Lấy kết quả từng chỉ số được giao phụ trách làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn
thành nhiệm vụ trong năm 2021.
2. Phòng Nội vụ
Chủ động tham mưu UBND huyện thực hiện hiệu quả Kế hoạch cải cách
hành chính nhà nước. Cụ thể:
- Triển khai thực hiện Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 của
UBND tỉnh Gia Lai về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của
tỉnh Gia Lai; Công văn số 2127/SNV-CCHC ngày 28/12/2020 của Sở Nội vụ về
việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo CCHC định kỳ năm 2021; Phòng
Nội vụ đã tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định số 896/QĐ-UBND
ngày 28/12/2020, về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 với
07 nhiệm vụ chung của CCHC theo hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh. Kế hoạch
xác định 09 mục tiêu và 31 nhiệm vụ cụ thể cần đạt được trong năm 2021. Đến
nay, huyện đã triển khai các nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch đề ra.
- Tham mưu UBND huyện ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều
hành triển khai thực hiện công tác CCHC đúng tiến độ, hiệu quả: Quyết định số
896/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 về kế hoạch công tác CCHC huyện năm 2021;
Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 ban hành kế hoạch tuyên truyền
công tác CCHC năm 2021; Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 02/02/2021 kiểm
tra công tác CCHC năm 2021; Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 30/12/2020
ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021; Kế hoạch số 152/KHUBND ngày 31/12/2020 về Xây dựng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn
ISO 9001 năm 2021; Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 08/01/2021 về thực hiện
mục tiêu chất lượng năm 2021; Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 01/3/2021
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về kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Hệ thống Quản lý chất lượng theo
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của UBND huyện; Quyết định số
160/QĐ-UBND ngày ngày 01/3/2021 về kiện toàn, bổ sung chức năng, nhiệm
vụ Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện; Quyết định số 161/QĐUBND ngày 01/3/2021 về kiện toàn đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát
TTHC cấp huyện; Văn bản số 113/UBND-CCHC ngày 02/02/2021 về việc ứng
dụng công nghệ thông tin làm việc từ xa qua mạng Internet để phòng, chống
dịch bệnh Covid-19; Văn bản số 123/UBND-CCHC ngày 03/02/2021 về việc
tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ
BCCI nhằm góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Văn bản số
138/UBND-CCHC ngày 08/02/2021 về việc tăng cường sử dụng hệ thống Một
cửa điện tử và cập nhật thông tin lên trang thông tin điện tử; Văn bản số
139/UBND-CCHC ngày 08/02/2021 về việc tăng cường sử dụng gửi nhận văn
bản điện tử nhằm góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số
250/UBND-CCHC ngày 18/3/2021 về việc nâng cao hiệu quả, chất lượng công
tác CCHC năm 2021; Công văn số 412/UBND-CCHC ngày 07/5/2021 về việc
triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Công văn số
412/UBND-CCHC ngày 07/5/2021 thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi
mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo,
điều hành; Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 ban hành Kế hoạch
triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Chư Pưh; Công văn số
541/UBND-CCHC ngày 02/6/2021 triển khai hệ thống thông tin báo cáo.
- Trong 06 tháng đầu năm 2021, phòng Nội vụ đã tiếp nhận và giải quyết
đúng hẹn 34 hồ sơ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao theo đúng
quy định.
3. Chi nhánh VP Đăng ký đất đai, phòng Tài nguyên và Môi trường
huyện
Trong 06 tháng đầu năm 2021, UBND huyện đã chỉ đạo Chi nhánh VP
Đăng ký đất đai, phòng Tài nguyên - Môi trường huyện đã tập trung thực hiện
Công khai các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tập trung đẩy
nhanh tiến độ, sớm hoàn tất công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và
các thủ tục khác liên quan đến đất đai.
Tính đến ngày 30/6/2021, đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục liên quan
đến đất đai đúng hẹn 205 hồ sơ; 61 hồ sơ đang trong thời gian xử lý; 14 hồ sơ
không thụ lý (phòng Tài nguyên - Môi trường, Chi nhánh văn phòng ĐKDĐ đã
ban hành Văn bản trả lời công dân theo đúng quy định). Tuy nhiên, Chi nhánh
Văn phòng Đăng ký Đất đai còn để xảy ra 14 hồ sơ đã xử lý trễ hạn; Phòng Tài
nguyên-Môi trường trễ hạn 01 hồ sơ. Đã thực hiện xin lỗi tới công dân và cập
nhật phiếu xin lỗi trong hệ thống Một cửa điện tử.
4. Chi cục thuế khu vực Chư Sê - Chư Pưh
Đã triển khai ứng dụng kê khai thuế điện tử, việc kê khai thuế qua mạng
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đạt tỷ lệ 100% doanh nghiệp kê khai thuế; đẩy mạnh công tác nộp thuế qua
mạng thông qua các Ngân hàng thương mại. Đến nay, 98% đơn vị thực hiện nộp
thuế điện tử; triển khai và vận hành hệ thống cấp mã số doanh nghiệp tự động;
kết nối mạng sang các cơ quan Kho bạc, Tài chính thông suốt; thường xuyên cập
nhật thông tin phục vụ cho công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế.
5. Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Thực hiện rút ngắn thủ tục hành chính đối với lĩnh vực cấp phép xây dựng
cho các dự án theo thẩm quyền, thời gian cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, sửa
chữa nhà ở xuống còn 15 ngày làm việc theo bộ chỉ số Iso cấp huyện do UBND
huyện ban hành (giảm 05 ngày làm việc so với quy định). Trong 06 tháng đầu
năm 2021, phòng Kinh tế - hạ tầng đã thụ lý và giải quyết đúng hẹn 105 hồ sơ
(trong đó có 03 hồ sơ không thụ lý, phòng Kinh tế - Hạ tầng đã ban hành Văn
bản trả lời theo đúng quy định), 01 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết, không
có hồ sơ trễ hạn.
6. Phòng Lao động, Thương binh và xã hội
Trong 06 tháng đầu năm 2021, Phòng Lao động thương binh và xã hội đã
giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng có công, đối tượng
xã hội, trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK; Hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát, lập hồ sơ
các đối tượng xã hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định; Thực hiện tốt
công tác lao động - việc làm, đào tạo nghề và quản lý tuyển dụng lao động trên địa
bàn; tuyên truyền, kiểm tra thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động; Phối
hợp với các cơ quan chức năng liên quan thực hiện tốt công tác phòng, chống tệ
nạn xã hội, bình đẳng giới trên địa bàn.
Về công tác giải quyết TTHC liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được
giao: Trong 06 tháng đầu năm, phòng Lao động, TB và XH huyện đã tiếp nhận
124 hồ sơ (trong đó có 04 hồ sơ không xử lý, phòng đã ban hành Văn bản trả lời
theo đúng quy định), đã giải quyết đúng hẹn 120 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn.
7. Phòng Tư Pháp
Thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính về công chứng và các
loại phí, lệ phí có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao; tham mưu
UBND huyện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời đề xuất bãi bỏ
những quy định không còn phù hợp… Trong 06 tháng đầu năm 2021, phòng Tư
pháp đã tiếp nhận và giải quyết đúng hẹn 31 hồ sơ có liên quan đến chức năng,
nhiệm vụ được giao, không để xảy ra tình trạng trễ hẹn so với quy định.
8. Công an huyện
Thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa
cháy, cấp thẻ căn cước công dân và điều kiện về an ninh trật tự theo thẩm quyền.
Đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho các tổ chức, cá
nhân, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn an tâm sản xuất, kinh doanh.
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9. UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
Tiếp tục triển khai mô hình một cửa kết hợp cung cấp thông tin khoa học
công nghệ tại các xã, thị trấn, sử dụng trang thiết bị để ứng dụng công nghệ
thông tin thực hiện kế hoạch xây dựng một cửa liên thông hiện đại. Tiếp tục
nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và đạo đức công vụ cho cán
bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.
Tổng số hồ sơ cấp xã trong 06 tháng đầu năm 2021 (từ ngày 15/12/2020
đến hết ngày 14/6/2021) là: 4.236 hồ sơ. Kết quả giải quyết TTHC: Số hồ sơ đã
giải quyết: 4.233 hồ sơ; Trong đó: Đúng hạn: 4.223 hồ sơ; Đã hoàn thành xử lý
nhưng trễ hạn 32 hồ sơ (tại xã Chư Don 01 hồ sơ, xã Ia Rong 02 hồ sơ, xã Ia
Phang 02 hồ sơ, xã Ia Le 02 hồ sơ, xã Ia Hla 02 hồ sơ, thị trấn Nhơn Hòa 01 hồ
sơ). Số hồ sơ đang giải quyết 03 hồ sơ đang xử lý trong hạn.
Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC: 4.236 hồ sơ Kết quả giải quyết
TTHC: Số hồ sơ đã giải quyết: 4.233 hồ sơ (chiếm 99,93%), trong đó: Đúng hạn
4.223 hồ sơ (đạt 99,76%). Số hồ sơ đang giải quyết 03 hồ sơ (0,24%), 100%
đang trong hạn. Có 481 hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích
(đạt 11,36% hồ sơ cấp xã toàn huyện).
10. Về triển khai xây dựng Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế
về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) liên quan đến cơ
quan, đơn vị mình theo chỉ đạo của UBND huyện tại Thông báo số 441/TBVP ngày 18/6/2021: Hiện tại, các phòng ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn vẫn
chưa xây dựng Kế hoạch khắc phục cụ thể (ngoại trừ xã Ia Hrú). Do vậy, trong
thời gian tới, phòng Tài chính-KH đề xuất UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các
phòng ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nhanh chóng xây dựng kế hoạch khắc
phục các chỉ số cụ thể theo Kết luận số 441/TB-VP ngày 18/6/2021.
II. Ưu điểm, hạn chế
1. Ưu điểm
Trên cơ sở điểm số các chỉ số đã được công bố, các phòng, ban, đơn vị cơ
bản đã đề ra các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh theo từng tiêu chí
căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực của các phòng, ban, đơn vị liên quan
đến hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời tập trung cải thiện môi trường kinh
doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đơn giản hóa TTHC, rút
ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện TTHC, giảm chi phí hành chính,
tăng chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp, đảm bảo công khai, minh
bạch, công bằng.
2. Hạn chế
- Công tác triển khai giải quyết thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực của
một số phòng, ban, đơn vị còn trễ hạn so với thời hạn cải cách thủ tục hành
chính; chưa thực sự quan tâm, giải quyết nhanh chóng và triệt để các vấn đề cụ
thể của doanh nghiệp.
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- Một số cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tham mưu trong công tác
giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách có tính năng động chưa
cao, còn hiện tượng trì hoãn, chậm trễ khi thực hiện tham mưu gây ảnh hưởng
đến chỉ số Tính năng động.
- Công tác nâng cao chỉ số tính minh bạch chưa được cải thiện rõ rệt do
việc cập nhật thông tin (tài liệu quy hoạch hoặc các văn bản quy phạm pháp
luật) lên Wedsite của huyện còn chưa kịp thời, việc hướng dẫn thủ tục giải quyết
hành chính của một số phòng, ban, đơn vị chưa thực sự rõ ràng, đầy đủ làm ảnh
hưởng đến tiến độ giải quyết thủ tục hành chính.
- Một số Doanh nghiệp chưa thực hiện hoặc quan tâm tiếp cận tới cổng
thông tin điện tử của huyện, do đó chưa nắm bắt được các chính sách hỗ trợ
hoặc được mời/ thông báo, tham gia các chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp do
UBND huyện tổ chức.
C. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHẰM NÂNG CAO
CHỈ SỐ DDCI TRONG 06 THÁNG CUỐI NĂM 2021
Tổ chức thực hiện nghiêm Thông báo số 441/TB-VP ngày 18/6/2021 của
Văn phòng UBND huyện về Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại
Hội nghị đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) năm 2020 và
triển khai các nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2021. Cụ thể:
- Các phòng ban, đơn vị khẩn trương xây dựng Kế hoạch khắc phục
những tồn tại, hạn chế về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện
(DDCI) liên quan đến cơ quan, đơn vị mình.
- Phân công cụ thể nhiệm vụ cho các phòng ban, đơn vị xây dựng Kế
hoạch nhằm nâng cao các chỉ số:
+ Chỉ số tính minh bạch: Văn phòng HĐND-UBND huyện chủ trì phối
hợp với các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm chính. Ban Biên tập cổng
thông tin điện tử huyện phối hợp với các đơn vị liên quan đăng công khai các
Văn bản quy phạm pháp luật các thông tin về Quy hoạch (đô thị, nông thôn mới,
đất đai), danh mục đầu tư, thủ tục đầu tư lên cổng thông tin điện tử huyện cho
Doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận.
+ Chỉ số tính năng động: Phòng Tài chính - KH chủ trì phối hợp với các
đợn vị xây dựng kế hoạch đưa ra các giải pháp để nâng cao chỉ tiêu này, tập
trung vào các nội dung: thường xuyên gửi thông tin hàng Quý về cho các Doanh
nghiệp; UBND các xã, thị trấn tổ chức mỗi năm ít nhất 02 lần Hội nghị gặp mặt
các Doanh nghiệp trên địa bàn (dự kiến trong tháng 9/2021 phải tổ chức một
Hội nghị).
+ Chỉ tiêu chi phí thời gian:
Văn phòng HĐND - UBND huyện chủ trì phối hợp với các phòng ban,
đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát đề xuất tỉnh cắt giảm thời gian
thực hiện các thủ tục hành chính; chủ trì, theo dõi đôn đốc các đơn vị đẩy mạnh
tiến độ thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4.
UBND các xã, thị trấn, bưu điện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
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rà soát, bố trí nhân sự tiếp dân. Trong đó, người được bố trí phải có tác phong
chuẩn mực, chuyên môn phù hợp để làm việc với người dân, Doanh nghiệp.
+ Chỉ tiêu chi phí không chính thức:
Thanh tra huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Kế
hoạch đối với chỉ số này.
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng
cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp công chức có hiện tượng
nhũng nhiễu người dân, Doanh nghiệp.
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chủ trì xây dựng Quy chế phối hợp
với Phòng Tài nguyên & MT, Bưu điện huyện trong công tác giải quyết các thủ
tục hành chính.
Công an huyện tiếp tục điều tra, theo dõi các thông tin liên quan đến việc
các giao dịch trái quy định pháp luật tại khu vực phòng một cửa huyện.
+ Về các chỉ tiêu còn lại:
Phòng Tài chính - KH huyện phụ trách chỉ tiêu cạnh tranh bình đẳng, chỉ
tiêu hỗ trợ Doanh nghiệp.
Phòng Tư pháp huyện phụ trách chỉ tiêu thiết chế pháp lý.
Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nâng cao chỉ số DDCI
06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 huyện
Chư Pưh./.
Nơi nhận:
- Thường thực Huyện ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Phòng Tài chính-KH;
- Lưu: VT, CVKT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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