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KẾ HOẠCH 

Triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành 

và địa phương tỉnh Kon Tum (DDCI) năm 2022 

 
 

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 
phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 và Nghị quyết số 11-NQ/TU 

ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Tỉnh ủy Kon Tum về cải thiện môi trường đầu tư, 
nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến 
năm 2025, định hướng đến năm 2030; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 
triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa 

phương tỉnh Kon Tum (DDCI) năm 2022 như sau: 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

tỉnh đến cấp sở, ban, ngành và cấp huyện; rút ngắn khoảng cách từ chỉ đạo điều 
hành của lãnh đạo tỉnh đến thực thi ở cấp sở, ban, ngành và cấp huyện. 

- Tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để nhà đầu tư, doanh 
nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính 
quyền địa phương, các sở, ban, ngành và cấp huyện; trên cơ sở đó, đánh giá 
công tác điều hành của các sở, ban, ngành và cấp huyện trong năm 2022. 

- Tiếp tục tạo sự thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa các Sở, ban, 
ngành và cấp huyện từ đó tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ 
trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà 
đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã; tạo môi trường thuận lợi cho 
hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực. 

- Cung cấp công cụ hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh. 

DDCI là công cụ giúp nắm bắt kịp thời và phản ánh đầy đủ, khách quan về hiện 
trạng môi trường kinh doanh tại tỉnh, qua điều tra DDCI để hỗ trợ công tác 
hoạch định và thực thi chính sách tại tỉnh. 

- Xác định những điểm nghẽn trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, 
song cũng giúp nhận diện những mô hình hay, cách làm tốt để nhân rộng trên 
địa bàn của tỉnh. 

2. Yêu cầu 

Công tác triển khai việc đánh giá phải đảm bảo nghiêm túc, khách quan. 

Kết quả đánh giá phải được tổng hợp phân tích mang tính khoa học và đánh giá 
một cách đầy đủ, công khai, minh bạch có trách nhiệm và bảo đảm quy định. 
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II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Đối tượng được đánh giá 

Đối tượng được đánh giá gồm 2 nhóm đối tượng sau: 
- Nhóm các Sở, ban, ngành gồm 12 đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và truyền 

thông, Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế, Cục Thuế tỉnh, Bảo 
hiểm xã hội tỉnh, Thanh tra tỉnh.  

- Nhóm các huyện, thành phố gồm 10 đơn vị: Thành phố Kon Tum, huyện 
Đăk Tô, huyện Đăk Glei, huyện Kon Plông, huyện Đăk Hà, huyện Ngọc Hồi, 
huyện Sa Thầy, huyện Tu Mơ Rông, huyện Kon Rẫy và huyện Ia H’Drai. 

2. Phạm vi khảo sát 
- Các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) và hộ kinh doanh (HKD) đang 

triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

- Số lượng dự kiến khảo sát khoảng 1.200 doanh nghiệp, 600 hộ kinh 

doanh, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Số lượng thu về dự kiến khoảng 450 đơn vị 
bao gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đang hoạt động đầu tư, 
sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

3. Chỉ số đánh giá 

DDCI của tỉnh Kon Tum năm 2022 gồm có 8 chỉ số thành phần: 

(1) Tính minh bạch;  
(2) Tính năng động;  
(3) Chi phí thời gian; 
(4) Chi phí không chính thức;  

(5) Cạnh tranh bình đẳng; 
(6) Hỗ trợ doanh nghiệp;  
(7) Thiết chế pháp lý; 
(8) Vai trò người đứng đầu; 

(Chi tiết tiêu chí của từng chỉ số thành phần theo Phụ lục đính kèm) 
Trên cơ sở 8 chỉ số thành phần như trên, việc đánh giá, xếp hạng sẽ chia 

làm 2 nhóm: Nhóm các sở, ban, ngành và Nhóm cấp huyện. 
Bên cạnh các đánh giá về 8 chỉ số thành phần như trên, DDCI Kon Tum 

năm 2022 sẽ có các câu hỏi đánh giá về hiệu quả của các chính sách hỗ trợ 
doanh nghiệp phục hồi sau Covid-19; đánh giá hiệu quả của việc ứng dụng công 
nghệ thông tin, chuyển đổi số của các cơ quan chính quyền tại tỉnh. 

4. Phương pháp thu thập dữ liệu khảo sát 
Khảo sát DDCI 2022 sẽ được triển khai bằng nhiều hình thức như sau: 
- Khảo sát trực tuyến: Thông qua hệ thống khảo sát online. Doanh nghiệp 

có thể đánh giá trực tuyến trực tiếp trên hệ thống hoặc gián tiếp email, zalo. 
- Khảo sát qua thư, đây là hình thức khảo sát chính. Bên cạnh đó tùy điều 

kiện thực tế, đơn vị thực hiện khảo sát của tỉnh có thể tiến hành khảo sát trực 
tiếp để tiếp thu các ý kiến của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã. 

5. Tiến độ thực hiện: Dự kiến từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 12 năm 
2022, cụ thể như sau: 
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- Xây dựng Kế hoạch triển khai đánh giá Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh 
tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum năm 2022: Tháng 6 năm 
2022. 

- Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn và Ký kết hợp đồng thực hiện việc tư vấn 

khảo sát, đánh giá DDCI của tỉnh năm 2022: Tháng 7 năm 2022. 

- Lập kế hoạch, chuẩn bị triển khai và huấn luyện, đào tạo các đơn vị khảo 
sát: Tháng 7 năm 2022. 

- Tiến hành khảo sát, thu thập phiếu khảo sát: Tháng 7 năm 2022 đến tháng 

8 năm 2022. 

- Nhận phiếu khảo sát và xử lý, tổng hợp dữ liệu: Tháng 9 năm 2022 đến 
tháng 10 năm 2022. 

- Xây dựng báo cáo DDCI Kon Tum năm 2022: Tháng 11 đến trước ngày 
10 tháng 12 năm 2022. 

- Công bố kết quả DDCI Kon Tum năm 2022: Tháng 12 năm 2022. 

6. Kinh phí thực hiện 

Từ nguồn ngân sách tỉnh cấp tại Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 10 

tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về giao chi tiêu kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Xây dựng dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
- Ký kết hợp đồng với Đơn vị tư vấn để hoàn thiện Bộ chỉ số; mẫu phiếu 

khảo sát, phương án khảo sát, phương án tính điểm để đánh giá DDCI trên địa 
bàn tỉnh năm 2022. 

- Lựa chọn đơn vị khảo sát và giám sát, đôn đốc quá trình triển khai khảo 
sát, đảm bảo phiếu khảo sát đạt chất lượng và số lượng theo yêu cầu. 

- Phối hợp với Đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện 
phương án cụ thể để đưa các nội dung khảo sát vào Bộ chỉ số và tiêu chí đánh 
giá cho phù hợp theo từng giai đoạn và tình hình thực tế của tỉnh. 

- Chủ trì hoàn thiện DDCI của tỉnh. 
2. Sở Tài chính: Đóng góp ý kiến hoàn thiện bộ chỉ số, thẩm định kinh phí 

thực hiện kế hoạch.  
3. Cục thuế tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh: Cung cấp danh sách 

đối tượng được khảo sát đang hoạt động thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách. 
4. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn  Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh Kon Tum, Báo Kon Tum đẩy mạnh công tác thông tin truyền 

thông về việc triển khai đánh giá DDCI của tỉnh; kịp thời đưa tin trong quá trình 
khảo sát, điều tra, lấy ý kiến của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về Bộ 
chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban ngành và cấp huyện của tỉnh. 
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5. Các Sở, ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Các sở, ban, ngành được đánh giá tổng hợp danh sách DN, HTX, HKD có 
liên hệ công việc, thực hiện thủ tục hành chính, tìm hiểu thông tin… trong 2 
năm theo mẫu và cung cấp cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp 
Kon Tum để phục vụ công tác triển khai khảo sát DDCI. 

- Tuyên truyền, phổ biến về DDCI của tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của 
tỉnh và các cổng thông tin điện tử thành phần. 

- Phổ biến, nâng cao nhận thức về ý nghĩa và sự cần thiết của việc thực 
hiện khảo sát, đánh giá DDCI trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
động của cơ quan, đơn vị; đóng góp ý kiến để hoàn thiện DDCI của tỉnh; phối 
hợp với đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển 
khai thực hiện kế hoạch đánh giá DDCI năm 2022 của tỉnh. 

6. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh 

Là đơn vị đầu mối triển khai khảo sát ý kiến doanh nghiệp đánh giá năng 
lực điều hành kinh tế các Sở, ban ngành và cấp huyện năm 2022; phối hợp với 
các đơn vị liên quan hoàn thành công tác khảo sát (Đơn vị tư vấn hỗ trợ, đào tạo 
để Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh có thể triển khai công 

tác khảo sát đảm bảo chất lượng). 
7. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Kon Tum, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Kon 

Tum, Liên Minh Hợp tác xã tỉnh Kon Tum 

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Kon Tum, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum, 
Liên Minh Hợp tác xã tỉnh Kon Tum phối hợp triển khai khảo sát ý kiến doanh 
nghiệp, hợp tác xã đánh giá năng lực điều hành kinh tế các sở, ban ngành và cấp 
huyện năm 2022; phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành công tác khảo sát. 

8. Bưu điện tỉnh Kon Tum 

Bưu điện tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai khảo sát ý kiến 
doanh nghiệp đánh giá năng lực điều hành kinh tế các Sở, ban ngành và cấp 

huyện năm 2022, hoàn thành đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng. 
9. Đơn vị tư vấn 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện bộ chỉ số và tiêu 
chí đánh giá; mẫu phiếu khảo sát, phương án khảo sát, phương án tính điểm. 

- Tư vấn, đào tạo các đơn vị có liên quan của tỉnh có thể triển khai công tác 

khảo sát đảm bảo chất lượng. 
- Thực hiện công tác phân tích, đánh giá các cơ quan, đơn vị liên quan từ 

phiếu khảo sát của tỉnh. 

- Chuyển giao kết quả tính điểm và xếp hạng các dữ liệu có liên quan cho 

cơ quan chủ trì theo hợp đồng (gồm: báo cáo đầy đủ và báo cáo tóm tắt kết quả 
DDCI năm 2022). 

- Tiếp tục tư vấn hoàn thiện DDCI. 
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Trên đây là Kế hoạch triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các 

sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum (DDCI) năm 2022, đề nghị các đơn 
vị, địa phương theo nhiệm vụ được giao chủ động triển khai thực hiện./. 
 

 Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 
- Các Sở, Ban, ngành đơn vị thuộc tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh 
nhân trẻ tỉnh Kon Tum; Liên Minh Hợp tác 
xã tỉnh Kon Tum; 

- Cục Thuế tỉnh; Bưu điện tỉnh; 
- Trung tâm XTĐT và HTKN tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài Phát 
thanh truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum; 

- Lưu: VT, KTTH.TK. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Lê Ngọc Tuấn 
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