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KẾ HOẠCH 

Hành động tiếp tục nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2020 

 
Thực hiện Công văn số 21/UBND-KT ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện Nghị Quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính 

phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. Sở Tài nguyên và 

Môi trường xây dựng Kế hoạch hành động, giải pháp cụ thể nâng cao chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đặc biệt chú trọng nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai 

trong năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau: 

I- Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

Triển thực hiện Nghị Quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính Phủ 

về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. 

Nâng xếp hạng chỉ số chất lượng quản lý hành chính đất đai lên từ 5 - 7 bậc; 

Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đặc biệt chú trọng nâng cao 

chỉ số tiếp cận đất đai năm 2020.  

2. Yêu cầu 

Thủ trưởng các đơn vị phổ biến, quán triệt tư tưởng, nhận thức để tạo sự 

chuyển biến mạnh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

về thái độ, trách nhiệm, tác phong thực hiện công vụ.  

Các phòng, đơn vị nghiêm túc rà soát chi phí thời gian thực hiện các thủ tục 

hành chính; phối hợp với các đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ, đề xuất tham mưu các giải pháp thực hiện hiệu quả nâng cao chỉ số 

năng lực cạnh tranh. 

II- Nội dung 

1. Quản lý đất đai 

Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính về đất đai theo hướng 

thuận tiện, giảm bớt những thủ tục không cần thiết để rút ngắn tối đa thời gian 

giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu số về đất đai, ứng 

dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện thủ tục hành chính; tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong quản 

lý đất đai, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp 

và nhân dân, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.  

Tiếp tuc̣ kiện toàn, tăng cường năng lực cho cơ quan tham mưu về quản lý 

đất đai, hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh, cấp huyện, nâng cao tính 

chuyên nghiệp của các đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo 

phân cấp của Luật Đất đai và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Rà soát đội ngũ 

công chức, viên chức làm công tác quản lý đất đai các cấp; xây dựng kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, chú trọng năng lực và đạo đức 

công vụ; xử lý nghiêm và kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy nhà nước những cán bộ, 
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công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và 

doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.  

Thực hiện công khai, minh bạch tất cả các TTHC trên trang thông tin điện 

tử của Sở; tiếp tục thông báo, công khai minh bạch trình tự, thủ tục, thời gian thực 

hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài 

sản khác gắn liền với đất và trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện việc giao đất, cho 

thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của sở, tại trụ sở làm việc của các phòng, đơn vị trực tiếp tham mưu thực hiện 

nhiệm vụ về nội dung cấp giấy chứng nhận, giao đất, thuê đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất; tăng cường giao lưu trực tuyến, trả lời giải đáp thắc mắc trên cổng 

thông tin điện tử của sở. Đẩy mạnh thực hiện phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Rà soát các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai thuộc thẩm quyền của 

UBND tỉnh đã ban hành; rà soát các quy định tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ và các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết thi hành 

Luật Đất đai năm 2013 để tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Văn bản pháp luật 

quy định các nội dung được phân cấp; rà soát bãi bỏ, sửa đổi hoặc kiến nghị cơ 

quan có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi các quy định đã ban hành nhưng không phù 

hợp hoặc đã hết hiệu lực. 

Tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện tuyên truyền luật đất đai với nhiều 

hình thức đa dạng, hiệu quả góp phần nâng cao kiến thức, hiểu biết trong nhân 

dân để thực thi đúng chính sách, pháp luật giảm thiểu các sai sót trong quá trình 

thực hiện các thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn lỉền với đất của người sử dụng đất, sở hữu 

tài sản gắn liền với đất; tập trung cải thiện mạnh mẽ chỉ số tiếp cận đất đai, trong 

năm 2020. 

Thực hiện việc công khai, tăng cường quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất, xử lý nghiêm các vi phạm theo yêu cầu của Nghị quyết số 82/2019/QH14 

giám sát về quy hoạch, quản lý đất đai tại đô thị. Công bố công khai quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất, các công trình dự án trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tại địa chỉ Website: http://tnmtdienbien.gov.vn/ để các nhà 

đầu tư dễ dàng tìm hiểu; thường xuyên tổ chức giao lưu trực tuyến qua mạng 

internet với nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên bằng hình thức 

tiếp nhận và trả lời câu hỏi qua Internet và tổ chức giao lưu trực tuyến trên cổng 

thông tin điện tử http://dienbien.monre.gov.vn/.  

Tăng cường quản lý đất đai, kiểm tra việc sử dụng đất trong vùng đã được 

quy hoạch, các vùng ven đô thị, vùng ven các thị trấn, thị tứ nằm trong tầm nhìn 

các quy hoạch phát triển đô thị đã được xác định; quản lý chặt chẽ việc chuyển 

mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất ở và tài 

sản gắn liền với đất;  

Tăng cường rà soát quy hoạch, xác định các diện tích thực hiện đấu giá đất, 

tạo nguồn lực phát triển kinh tế đất đai, tạo lập quỹ đất cho các nhu cầu phát triển 

trên địa bàn tỉnh cả ngắn hạn và dài hạn, chú trọng triển khai hiệu quả các dự án 

đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo Nghị định  63/2018/NĐ-CP ngày 04 

tháng 05 năm 2018 của Chính phủ (đặc biệt là các dự án BT); chủ động thực hiện 

http://tnmtdienbien.gov.vn/
http://dienbien.monre.gov.vn/


 

  3 

sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính 

phủ về quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công nhất là đối với các cơ sở tại 

thành phố Điện Biên Phủ nằm trong kế hoạch bán đấu giá của tỉnh. Kiểm tra, rà 

soát xử lý đối với các trường hợp đã cổ phần hóa nhưng chưa hoàn thành thủ tục 

pháp lý về sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai và Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP của Chính phủ.  

Phối hơp̣ Sở Tài chính và UBND cấp huyêṇ tham mưu UBND tỉnh bố trí 

môṭ phần kinh phí cho việc hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính có tọa độ theo 

Nghị quyết số 39/2012/QH13 của Quốc hội.  

2. Bảo vê ̣Môi trường.  

 Tiếp tục phối hợp với các Sở ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành 

phố tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật bảo vệ môi 

trường: Luật bảo vệ môi trường năm 2014, các văn bản triển khai thi hành Luật, 

Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đến các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng 

dân cư trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi 

trường. 

Tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính 

phủ; Nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm túc quy trình lập, thẩm định, phê 

duyệt và xác nhận hoàn thành các báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch 

bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bảo vệ môi trường của các cơ quan quản lý 

nhà nước chuyên ngành đối với các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên 

địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. 

III- Tổ chức thực hiện 

1. Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuôc̣ sở căn cứ nội dung kế hoạch theo 

chức năng nhiêṃ vụ tham mưu Lañh đạo sở tổ chức thực hiện đúng, hiệu quả 

nhiệm vụ được giao. 

2. Giao phòng Kế hoạch- Tài chính theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị 

triển khai thực hiện kế hoạch và tham mưu cho Lãnh đạo sở tổng hợp báo cáo 

theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch hành động, giải pháp cụ thể tiếp tục nâng cao chỉ số 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c);          

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc sở; 

- Lưu VT, VP. 

 

Q.GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 
 

Ngôn Ngọc Khuê 
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