ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

PHÒNG THƯƠNG MẠI
VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VCCI)

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH
CẤP TỈNH (PCI) NĂM 2021
(Ban hành Kèm theo Kế hoạch số 2348 /KH-UBND ngày 31 /5/2022
của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Thời gian

Nội dung

Phụ trách

7:30 - 8:00

Đăng ký đại biểu

8:00 - 8:10

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Sở Kế hoạch và Đầu tư.

8:10 - 8:20

Phát biểu khai mạc

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận

Phát biểu của lãnh đạo VCCI

Ông Phạm Tấn Công – Chủ tịch
Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI)

8:20 - 8:30

Văn phòng Phát triển kinh tế.

(1) Phân tích, đánh giá cụ thể kết
quả PCI năm 2021 của tỉnh Ninh
Thuận;
8:30 - 9:00

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng
Thư ký, Ủy viên Ban Thường trực
(2) Tư vấn một số giải pháp và các
của VCCI, kiêm Trưởng ban Pháp
khuyến nghị để cải thiện môi
chế VCCI
trường đầu tư kinh doanh tại tỉnh
Ninh Thuận.

9:00 - 9:20

Chia sẻ kinh nghiệm về tạo lập
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư
môi trường đầu tư, kinh doanh
thuận lợi; nâng cao chỉ số PCI tỉnh tỉnh Đồng Tháp
Đồng Tháp

9:20 - 9:35

Giải lao

Phát biểu của các Hiệp hội (Hiệp
hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh
nhân trẻ tỉnh; Hiệp hội Du lịch
tỉnh; Hiệp hội Giống Thủy sản
9:35 - 10:00
Lãnh đạo các Hiệp hội
tỉnh) về tình hình hoạt động của
doanh nghiệp hội viên và các vấn
đề khó khăn, vướng mắc, kiến
nghị đề xuất đối với Tỉnh.

Thời gian

Nội dung

Phụ trách

Phát biểu và hiến kế của các doanh
nghiệp, nhà đầu tư nhằm cải thiện
Đại diện các doanh nghiệp, nhà
10:00 - 10:30 môi trường kinh doanh, thu hút
đầu tư.
đầu tư phát triển kinh tế - xã hội
đối với tỉnh.
Thảo luận của các cơ quan chuyên
môn về các giải pháp hỗ trợ phát
triển doanh nghiệp, cải thiện môi
trường kinh doanh, về sự tác động
10:30 - 11:10 của chỉ số đánh giá năng lực cạnh
tranh cấp sở, ban, ngành và địa
phương (DDCI) đối với việc nâng
cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
(PCI).

Các Sở: KHĐT, TNMT, Cục thuế,
Thanh tra tỉnh, Công Thương, Tư
pháp, Thông tin và Truyền thông,
LĐTBXH, Nội vụ.
- Ý kiến tham gia của chuyên gia
VCCI, doanh nghiệp.

Ký kết MOU thỏa thuận hợp tác
11:10 - 11:20 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh
Thuận và VCCI.

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận
và Chủ tịch VCCI.

11:20 - 11:30 Phát biểu kết luận.

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận.

