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SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-SCT Hà Nam, ngày      tháng 8 năm 2022 

 
 

KẾ HOẠCH  

Thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực 

cạnh tranh (PCI) tỉnh Hà Nam năm 2022 của Sở Công Thương Hà Nam 

 

 

Triển khai Chương trình hành động số 2114/CTr-UBND ngày 16/8/2021 của 

UBND tỉnh Hà Nam về Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số 

năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025. Sở Công Thương Hà 

Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện với những nội dung chủ yếu như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 2114/Ctr-UBND, tạo 

sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động trong ngành Công Thương tỉnh Hà Nam nhằm thực hiện 

tốt các mục tiêu tại Kế hoạch của UBND tỉnh. 

2. Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở tăng cường sự chủ động, phối 

hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đạt 

hiệu quả cao. 

II. MỤC TIÊU 

2.1. Mục tiêu chung 

Góp phần cải thiện mạnh mẽ chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2022; 

tạo động lực để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

Làm tăng điểm, thứ hạng chỉ số thành phần “Chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp" năm 2022 thuộc nhóm tốt. 

Chủ trì, phối hợp thực hiện tốt các chỉ số được giao; phối hợp với các Sở, 

ngành, đơn vị liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ làm tăng điểm và thứ hạng các 

chỉ số thành phần khác có liên quan. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

Để tăng điểm và thứ hạng các chỉ số thành phần trong bảng chấm điểm PCI 

năm 2022, các phòng, đơn vị thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ cần chủ động, 

tích cực triển khai thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ 



2 

sở sản xuất kinh doanh đối với các nội dung trong Phiếu khảo sát doanh nghiệp 

năm 2021 (có file đính kèm); bao gồm các chỉ số: 

- Chỉ số A: tổng quan về doanh nghiệp 

- Chỉ số B: Đăng ký doanh nghiệp và giấy phép kinh doanh. 

- Chỉ số C: Đất đai, mặt bằng kinh doanh 

- Chỉ số D: Chi phí kinh doanh 

- Chỉ số E: Môi trường kinh doanh 

- Chỉ số F: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin 

- Chỉ số G: Giải quyết tranh chấp và vấn đề an ninh trật tự 

- Chỉ số H: Tính năng động của chính quyền tỉnh 

- Chỉ số I: Các vấn đề chung 

 - Chỉ số J: Tác động của dịch bệnh Covid-19 đến doanh nghiệp 

- Chỉ số K: Hội nhập kinh tế quốc tế 

Cụ thể như sau: 

1. Văn phòng Sở: 

1.1. Thực hiện các chỉ số D3; D4; D5; F; H. 

1.2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Sở rà soát, điều chỉnh, cắt giảm, 

đơn giản hóa và niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở, hướng dẫn cụ thể các TTHC để người dân dễ tiếp cận, đảm bảo đúng 

thời gian quy định. 

1.3. Theo dõi, đôn đốc, báo cáo tình hình thực hiện cấp Giấy phép của các 

phòng, đơn vị thuộc Sở, báo cáo Giám đốc Sở xử lý kịp thời những trường hợp cấp 

Giấy phép không đúng tiến độ, có hành vi nhũng nhiễu, hách dịch, cửa quyền đối 

với tổ chức, cá nhân. 

1.4. Phối hợp thực hiện việc công khai các văn bản, thủ tục hành chính, các 

tài liệu có liên quan lên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử (website) 

của Sở để cung cấp thông thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp. 

2. Phòng Kế hoạch Tài chính Tổng hợp 

2.1. Thực hiện các chỉ số D3; D5; F; H. 

2.2. Phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở thông tin về tình hình sản 

xuất, kinh doanh, thị trường xuất nhập khẩu trên Bản tin Công Thương Hà Nam. 

2.3. Tham mưu lãnh đạo Sở về chủ trương các dự án đầu tư theo Quy 

hoạch, Kế hoạch, Quy định của tỉnh và Trung ương; thực hiện tuyên truyền các 

thông tin về đầu tư, Quy hoạch, Kế hoạch.. của ngành đến các doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh.  
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3. Phòng Quản lý thương mại 

3.1. Thực hiện các chỉ số B (các câu hỏi 4,5,6); D1; D3; D5; E3; F; G1; H; 

I; J; K. 

3.2. Thường xuyên cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp qua website 

của Sở, cổng thông tin thương mại của tỉnh để các doanh ngiệp có thể tìm kiếm 

thông tin và tham gia hoạt động xúc tiến thương mại và giao thương hàng hóa. 

3.3. Tham mưu lãnh đạo Sở phối hợp với Cục XTTM-Bộ Công Thương tổ 

chức cho các doanh nghiệp xuất khẩu tham gia hội nghị tham tán thương mại tổ 

chức dịp cuối năm tại Bộ Công Thương. 

3.4. Tham mưu lãnh đạo Sở phối hợp với UBND các huyện, thành phố hỗ 

trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ thương mại tổ chức tại tỉnh và các tỉnh 

khác; tham gia gian hàng và đưa hàng hóa vào bán trong hội chợ, thông qua hội 

chợ kết nối và ký kết hợp đồng với các đối tác kinh doanh. 

3.5. Tham mưu Lãnh đạo Sở chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường 

tỉnh Hà Nam tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn 

kịp thời các hiện tượng đầu cơ, găm hàng, nâng giá, ép giá, hàng giả, hàng kém 

chất lượng và gian lận thương mại... 

3.6. Thực hiện các đề án, nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

về nông thôn mới, Chương trình hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam, tận dụng các nguồn vốn để phát triển mạng lưới chợ, mở 

rộng hệ thống phân phối hàng hóa. 

3.7. Tham mưu đẩy mạnh công tác thông tin kinh doanh, hoạt động đầu tư 

kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn. 

3.8. Tham mưu tổ chức thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động. Phối hợp với Trung tâm Khuyến 

công và XTTM tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi. 

3.9. Chủ trì, phối hợp với các huyện, thành phố thu hút, hỗ trợ tổ chức, 

giám sát hoạt động các hội chợ thương mại trên địa bàn tỉnh. 

3.10. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tình hình hội nhập 

kinh tế quốc tế, các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; tư vấn, hỗ trợ 

các nội dung của các FTA cho các doanh nghiệp (Dự kiến trong tháng 8 năm 2022 

phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tổ 

chức lớp tập huấn phổ biến các quy định trong Hiệp định thương mại tự do thế hệ 

mới: Hiệp định CPTPP, EVFTA, UKVFTA). Phối hợp với Văn phòng Sở xây dựng 

chuyên mục giới thiệu về các hiệp định thương mại thế hệ mới trên website của Sở 

Công Thương. 

3.11. Hướng dẫn, thẩm định hồ sơ đề nghị  Bộ Công Thương xét chọn doanh 

nghiệp đạt danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” cho các doanh nghiệp của tỉnh. 
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3.12. Triển khai các đề án thương mại điện tử; hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ 

sở sản xuất kinh doanh giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng 

công nghệ thông tin. 

4. Phòng Quản lý Công nghiệp 

4.1. Thực hiện các chỉ số B (các câu hỏi 4,5,6); C; D; E1; E2; E3; F; H; I.  

4.2. Chủ trì tham mưu Lãnh đạo Sở phối hợp với các Sở, ngành và địa 

phương tổ chức thực hiện tốt Phương án phát triển các cụm công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh để tạo quỹ đất dành cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; thu hút và tạo 

điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa được thuê đất thực hiện dự án. 

4.3. Hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thông qua 

tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. 

4.4. Tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp về các nội dung 

trong Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. 

5. Phòng Kỹ thuật An toàn và Môi trường 

5.1. Thực hiện các chỉ số B (các câu hỏi 4,5,6); D2; D3; D5; E (câu hỏi 1); 

E3; F; H. 

5.2. Tham mưu lãnh đạo Sở chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp, UBND cấp huyện rà soát, thống kê máy, thiết bị có khả năng gây mất 

an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương. 

5.3. Tham mưu lãnh đạo Sở chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở, xem xét về công nghệ khai thác đối 

với dự án khai thác khoáng sản. 

5.4. Tham mưu lãnh đạo Sở tổ chức các khóa đào tạo, lớp tập huấn về 

chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, thợ kỹ thuật của doanh 

nghiệp sử dụng VLNCN để khai thác khoáng sản. 

5.5. Tham mưu lãnh đạo Sở chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp, UBND cấp huyện nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp về sản xuất 

sạch hơn, đề xuất tổ chức các buổi tập huấn, hội thảo, tọa đàm nhằm nâng cao nhận 

thức và năng lực về sản xuất sạch hơn hoặc hướng dẫn kỹ thuật về sản xuất sạch 

hơn cho doanh nghiệp. 

6. Thanh tra Sở 

6.1. Thực hiện các chỉ số D2; D3; F. 

6.2. Phối hợp với các phòng chuyên môn trả lời câu hỏi, ý kiến, kiến nghị 

của doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử của Sở đúng thời gian quy định. 

6.3. Tham mưu Lãnh đạo sở ban hành kế hoạch triển khai công tác phố 

biến, giáo dục pháp luật, trong đó có giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị 

chủ trì thực hiện (nội dung, thời gian thực hiện, đối tượng…).  
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6.4. Lồng ghép nội dung phổ biến giáo dục pháp luật, trả lời ý kiến doanh 

nghiệp về pháp lý qua các cuộc thanh tra, kiểm tra; giải quyết đơn thư, khiếu nại tố 

cáo liên quan đến lĩnh vực Ngành quản lý.  

6.5. Trước khi thực hiện thanh tra, kiểm tra cần rà soát, kịp thời phát hiện 

sự chồng chéo, trùng lặp và báo cáo UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh (nếu có). Chấp 

hành nghiêm quy định của pháp luật trong khi thanh tra, kiểm tra; không lợi dụng 

chức quyền, nhiệm vụ để gây phiền hà, khó khăn, sách nhiễu doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất kinh doanh. 

7. Phòng Quản lý Năng lượng 

7.1. Thực hiện các chỉ số B (các câu hỏi 4,5,6); D1; D2; D5; E1; H; I  

7.2. Tuyên truyền Giờ Trái đất. Thời gian thực hiện: cuối tháng 3/2022. 

7.3. Hướng dẫn các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện 

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, thời gian thực hiện: tháng 5/2022. 

8. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại 

8.1. Thực hiện các chỉ số D3; D4; E (câu hỏi 1); E3; J (điểm 3.3). 

8.2. Triển khai có hiệu quả Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam 

giai đoạn 2021-2025; thực hiện xúc tiến quảng bá, kết nối thị trường liên kết vùng, 

hợp tác với các tỉnh trong khâu tiêu thụ hàng hóa đặc trưng của tỉnh, trong đó: 

- Hỗ trợ các doanh nghiệp, các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia các 

hội chợ triển lãm trong và ngoài nước nhằm tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu 

thụ sản phẩm. 

- Tổ chức các Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi  năm 2022. 

- Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các hội nghị kết nối cung cầu trên cả 

nước nhằm giúp các doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường. 

- Duy trì, phát triển trang tin thương mại điện tử; Vận hành và khai thác 

Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Hà Nam: santhuongmaihanam.com.vn nhằm 

hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trên địa bàn tỉnh quảng bá, cập 

nhật thường xuyên, liên tục các sản phẩm đến người tiêu dùng, tạo ra sự kết nối 

giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với người tiêu dùng. 

8.3. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình khuyến công: Hỗ trợ 

xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa 

học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (từ nguồn kinh phí 

Khuyến công năm 2022).  

9. Trung tâm tư vấn Phát triển công nghiệp và Tiết kiệm năng lượng 

9.1. Thực hiện các chỉ số D4 

9.2. Thực hiện Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND 

tỉnh Hà Nam về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng 
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lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Hà Nam giai đoạn 2020-2030 nhằm tuyên truyền, 

hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp đổi mới, ứng dụng máy móc thiết bị trong 

sản xuất để tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất tăng năng lực cạnh 

tranh,...; Cụ thể:  

- Hỗ trợ doanh nghiệp kiểm toán năng lượng (khi doanh nghiệp có nhu cầu). 

- Tư vấn, lập dự án đầu tư cho doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới các máy 

móc, thiết bị hiện đại giúp tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí sản xuất, tăng năng 

lực cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở tập 

trung triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả cao. Báo cáo kết quả thực hiện gửi về 

phòng Kế hoạch - Tổng hợp (trước ngày 10/12/2022) để tổng hợp báo cáo Giám 

đốc Sở và UBND tỉnh. 

2. Giao Phòng Kế hoạch-Tổng hợp, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện. 

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc phát sinh các phòng, 

đơn vị cần kịp thời báo cáo Giám đốc Sở xem xét giải quyết./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để b/c);   

- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo); 

- Các đơn vị thuộc Sở (thực hiện);  

- Lưu: VT, KHTH. 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 

Lê Nguyên Ngọc 
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