
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-UBND Ninh Thuận, ngày          tháng  5 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thảo đánh giá và phân tích các nội dung tác động đến chỉ số 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 

 

Căn cứ Bản thỏa thuận hợp tác được ký kết ngày 28/7/2016 giữa Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận và VCCI về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận 

lợi cho các doanh nghiệp. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo 

đánh giá và phân tích các nội dung tác động đến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh (PCI) năm 2021 như sau:  

I. Mục đích, yêu cầu.  

- Đánh giá và phân tích, đánh giá cụ thể kết quả, các nội dung tác động đến 

chỉ số PCI năm 2021 của tỉnh Ninh Thuận; qua đó, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất 

các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, cải thiện mạnh mẽ chỉ số PCI trong 

năm 2022 và các năm tiếp theo. 

- Lắng nghe các hiến kế nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu 

tư phát triển kinh tế - xã hội từ các doanh nghiệp và nhà đầu tư đối với Tỉnh. 

- Tổ chức Hội thảo phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; đồng thời 

đánh giá được một cách khách quan và toàn diện tình hình thực hiện các nhiệm vụ, 

giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong năm 2021; kết quả chỉ số PCI 2021, 

trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp trong năm 2022, tạo điều kiện cho doanh 

nghiệp, nhà đầu tư yên tâm sản xuất và hoạt động hiệu quả hơn, góp phần thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo. 

II. Thời gian, địa điểm và chương trình dự kiến:  

1. Thời gian dự kiến: Dự kiến tổ chức 01 buổi, vào đầu tháng 6/2022. 

2. Địa điểm: Tại Hội trường UBND tỉnh Ninh Thuận. 

3. Chương trình dự kiến: Theo chương trình chi tiết đính kèm. 

III. Thành phần tham dự: Dự kiến khoảng 300 đại biểu, trong đó: 

1. Đại biểu của Tỉnh: 

- Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc 

hội tỉnh; 

- Lãnh đạo các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy và HĐND tỉnh; 
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- Lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; 

- Lãnh đạo các Sở, ngành thuộc tỉnh và Lãnh đạo các phòng, đơn vị có liên 

quan trực thuộc các Sở; 

- Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh, Cục thuế, Cục Thống kê, Cục Quản lý thị trường, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Kho 

bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Ninh Thuận, Ban Quản lý các 

Khu Công nghiệp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các phòng Khối Nội 

chính, Kinh tế Tổng hợp - Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng Phát triển kinh tế. 

- Lãnh đạo Huyện ủy; UBND các huyện, thành phố;  

- Lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Ninh Thuận. 

2. Đại biểu phía Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI): 

- Ông Phạm Tấn Công – Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam (VCCI) 

- Ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký, Ủy viên Ban Thường trực của 

VCCI, kiêm Trưởng ban Pháp chế VCCI; 

- Chuyên gia PCI - VCCI. 

- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp. 

3. Đại biểu doanh nghiệp: 

- Lãnh đạo các đơn vị: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ 

tỉnh; Hiệp hội Du lịch tỉnh; Hiệp hội Thủy sản tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh. 

- Lãnh đạo các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang hoạt động đầu tư, kinh doanh 

trên địa bàn tỉnh, đại diện các ngành, lĩnh vực: Năng lượng tái tạo (điện gió, điện 

mặt trời); sản xuất công nghiệp, xây dựng, đô thị; thương mại dịch vụ; du lịch; sản 

xuất nông nghiệp; thủy sản; y tế - giáo dục. (dự kiến khoảng 200 doanh nghiệp) 

4. Các cơ quan thông tin, truyền thông: 

- Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Thuận. 

- Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh. 

IV. Tổ chức thực hiện: 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan chuẩn bị các nội dung: Báo cáo phân tích, đánh giá kết quả, các yếu tố tác 

động đến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 và một số giải pháp 

trọng tâm năm 2022;  

- Phối hợp với VCCI để chuẩn bị các nội dung Hội thảo có liên quan.  

- Bài phát biểu khai mạc, kết luận Hội thảo của lãnh đạo tỉnh. 

- Dự thảo Giấy mời, Chương trình Hội thảo trình UBND tỉnh. 

- Tổng hợp tham luận của các sở, ngành làm tài liệu phục vụ Hội thảo. 
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- Dự kiến danh sách các doanh nghiệp, nhà đầu tư mời tham dự Hội thảo. 

- Triển khai các công tác lễ tân, hậu cần, trang trí hội trường, âm thanh, ánh 

sáng và các điều kiện phục vụ Hội thảo. 

2. Văn phòng UBND tỉnh:  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, trình Chủ tịch 

UBND tỉnh ký và phát hành Giấy mời các đại biểu của tỉnh và các doanh nghiệp 

trên cơ sở danh sách được duyệt (gửi trước Hội thảo ít nhất 07 ngày). 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai các công tác lễ tân, hậu 

cần, bố trí chỗ ngồi cho các đại biểu; trang trí hội trường, âm thanh, ánh sáng và 

các điều kiện phục vụ Hội thảo. 

3. Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, 

Cục thuế tỉnh, Thông tin và Truyền thông, Lao động-Thương binh và Xã hội, 

Thanh tra tỉnh, Công thương, Tư pháp, chuẩn bị nội dung báo cáo tham luận về 

đánh giá kết quả cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh và kết quả hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

ngành năm 2021, giải pháp thực hiện năm 2022 gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư 

trước 05 ngày diễn ra hội thảo, để tổng hợp tài liệu phục vụ tại Hội thảo. 

4. Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ, Hiệp hội Du lịch, Hiệp 

hội Thủy sản tỉnh:  

Chuẩn bị nội dung báo cáo tham luận về tình hình hoạt động doanh nghiệp, 

cảm nhận của cộng đồng doanh nghiệp về môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh 

trong năm 2021, hiến kế các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong thời gian tới. 

V. Kinh phí thực hiện: Chi từ nguồn kinh phí ngân sách cấp cho Văn 

phòng Phát triển Kinh tế năm 2022 và nguồn kính phí vận động tài trợ hợp pháp từ 

các doanh nghiệp.  

Các Sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan căn cứ nhiệm vụ được 

phân công tại Kế hoạch này, chủ động tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm yêu 

cầu nội dung và thời gian quy định./.  

Nơi nhận:                                                                                                                                  

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- VCCI; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Các cơ quan cấp tỉnh; 

- Đài PTTH, Báo NT, các báo chí thường trú; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các hiệp hội DN, Hội DN trẻ; 

- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Tấn Cảnh 
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