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PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CÁC SỞ, NGÀNH, UBND CẤP HUYỆN TRONG THỰC
HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 11-NQ/TU NGÀY 16 THÁNG
5 NĂM 2022 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH
(Kèm theo Chương trình hành động số 2359 /CTr-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2022
của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Mục tiêu

Cơ quan chủ
trì tham mưu

Cơ quan
phối hợp

Thời gian
thực hiện

Ghi chú

Sở KH&ĐT
tham mưu
Ban chỉ đạo cải
UBND tỉnh
Chỉ số PCI của tỉnh đến năm 2025
Các Sở, ban,
thiện, nâng cao
Đến năm thành lập Ban
thuộc nhóm khá của cả nước và đến
ngành,
1
Chỉ số Năng
2025; Đến chỉ đạo cải
năm 2030 thuộc nhóm tốt của cả
UBND cấp
lực cạnh tranh
năm 2030 thiện, nâng cao
nước
huyện
cấp tỉnh (PCI)
Chỉ số PCI
trong Quý
III/2022
Văn phòng
UBND tỉnh
Mức độ hài lòng của người dân,
(Trung tâm
Đến năm
doanh nghiệp về giải quyết thủ tục
Các Sở, ban,
2
Phục vụ hành
2025; Đến
hành chính đến năm 2025 đạt 90% và
ngành
chính công
năm 2030
đến năm 2030 đạt trên 95%
tỉnh); UBND
cấp huyện
Đến năm 2025, Chỉ số Hiệu quả quản
trị và hành chính công, Chỉ số Cải
cách hành chính của tỉnh thuộc nhóm
30/63 tỉnh, thành phố; Đến năm
3
2030, Chỉ số Hiệu quả quản trị và
hành chính công, Chỉ số Cải cách
hành chính của tỉnh thuộc nhóm
20/63 tỉnh, thành phố

Sở Nội vụ

Đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh có
Các Sở, ban,
hơn 4.900 doanh nghiệp đăng ký
4
ngành, UBND
hoạt động và đến năm 2030 có 6.500
cấp huyện
doanh nghiệp đăng ký hoạt động.

Các Sở, ban,
Đến năm
ngành,
2025; Đến
UBND cấp
năm 2030
huyện

Đến năm
2025; Đến
năm 2030

Giai đoạn 2021-2025 tỷ trọng đóng
góp của vốn đầu tư khu vực kinh tế
tư nhân vào GRDP của tỉnh đạt Các sở, ban,
Đến năm
Cục Thống
5 48,2%; Giai đoạn 2026-2030, tỷ ngành, UBND
2025; Đến
kê tỉnh
trọng đóng góp của vốn đầu tư khu cấp huyện
năm 2030
vực kinh tế tư nhân vào GRDP của
tỉnh đạt 62%

2

STT

Mục tiêu

Cơ quan chủ
trì tham mưu

Cơ quan
phối hợp

Thời gian
thực hiện

Sở Xây dựng;
Sở Văn hoá,
Đến năm 2025 thu hút ít nhất 10 dự
Thể thao và Du Các sở, ban,
án khu đô thị, nhà ở, thương mại,
Đến năm
lịch; Sở Kế
ngành,
6 dịch vụ, du lịch; Đến năm 2030 thu
2025; Đến
hoạch và Đầu UBND cấp
hút thêm ít nhất 10 dự án khu đô thị,
năm 2030
tư; Ban quản lý
huyện
nhà ở, thương mại, dịch vụ, du lịch
Khu kinh tế
tỉnh
Sở Công
thương; Ban
quản lý Khu
Đến năm 2025 thu hút ít nhất 06 dự
Các sở, ban,
kinh tế tỉnh; Sở
Đến năm
án chế biến nông, lâm sản; Đến năm
ngành,
7
Nông nghiệp và
2025; Đến
2030, thu hút thêm ít nhất 06 dự án
UBND cấp
Phát triển nông
năm 2030
chế biến nông, lâm sản
huyện
thôn; Sở Kế
hoạch và Đầu
tư
Đến năm 2025 thu hút ít nhất 04 dự Sở Kế hoạch và Các sở, ban,
Đến năm
án đầu tư trực tiếp nước ngoài; Đến Đầu tư; Ban
ngành,
8
2025; Đến
năm 2030, thu hút thêm ít nhất 05 dự quản lý Khu UBND cấp
năm 2030
án đầu tư trực tiếp nước ngoài
kinh tế tỉnh
huyện

Ghi chú

