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KE HOACH
Bánh giá nãng lure cnh tranh cp s&, ban, ngành và qun, huyn (DDCI)
thành ph Ba Nàng nãm 2019
I. Myc tiêu
1. Myc tiêu chung
B chi s dánh giá nàng hrc canh tranh cAp so, ban, ngành và qun, huyn
trên dja bàn thành ph Dà Nng (DDCI) nhm miic dIch dánh giá nàng 1irc diêu
hành cüa chInh quyn các sO, ban, ngành và qun, huyn, tir do tao dng hrc cài
cách lien tiic hr&ng dn tao môi truOng thun igi nhât cho nhà dâu tu, các doanli
nghip dang hoat dng dAu ti.r, san xuAt kinh doanh trén dja bàn thành phô.
2. Mite tiêu Cu th
- Xây dirng hinh ãnh than thin va cAu thj cüa cAp sO, ban, ngành v qun,
huyn di vOi cong dng kinh doanh;
- Cung cAp cho lAnh dao thành ph mt cong cci hiu qua d giám sat va
chi dao cái thin chAt lucrng diu hành di vOi các sO, ban, ngành và qun,
huyn. Dng thOi, giüp lành dao thành ph xác djnh ducic nhQng thirc tin t&
trong câi cách hành chInh tai chInh các dan vj sO, ban, ngành và qun, huyn, d
tü do nhân rng ra các dan vj khác;
- Dánh giá khách quan näng Irc diu hành cUa lãnh dao sO, ban, ngành và
qun, huyn trên da bàn thành ph trong vic thrc hin chüc nàng, nhim vi
lien quan ti-crc tip dn nhà dAu tu, doanh nghip, d tr dO h trçY lãnh dao các
sO, ban, ngành và qun, huyn cãi thin hiu qua hoat dng cüa dan vi mInh;
- Tao sir canli tranh, thi dua lành manh v chAt lugng diu hành giüa chInh
quyn các sO, ban, ngành và qun, huyn, tir do tao dng lirc cãi cách mt cách
quyt lit, dng b trong vic nâng cao chAt lugng giài quy& thO tic hành chInh
lien quan dn nhà du tix, doanh nghip; gOp phAn vào n lirc chung cüa chInh
quyn thành ph trong vic tao 1p môi truOng kinh doanh thun igi cho nhà dAu
tu', doanh nghip;
- Tao kënh thông tin tin cay, rng rãi d doanh nghip tham gia dóng gOp
' kin nâng cao nàng 1rc diu hành cüa chInh quyn dja phu'ang các cp; nâng
cao chAt lugng quàn 1', diu hành cOa các sO, ban, ngành và qun, huyn tren
dja bàn thành ph&

II. Ni dung k hojich
1. Co quan clii do: UBND thành pM Dà Nang.
2. Co quan chü trI: Vin Nghiên ciru Phát trin Kinh t - Xã hOi Dà
Nng.
3. Di tw9ng thrçrc khão sat, dánh giá cüa b chi s DDCI
a) Di tucmg duçc khão sat
Các doanh nghip, h kinh doanh cá th, hqp tác xà dang hoat dng, san
xut kinh doanh, trin khai du tu dir an trén dja bàn thành pM Dà Nkg va có
sfr diing djch vii hành chinh cong cüa các s&, ban, ngànli và qun, huyn trong
näm vra qua.
b) D& tugng duçxc dánh giá
Vic khão sat duçc tin hành d& vói các s&, ban, ngành1 và qun, huyn,
cii th nhu sau:
- S, ban, ngành dugc tin hành khão sat là các sà: K hoch và Du tu,
Giao thông VQn tài, Du ljch, Tài nguyen và Môi trung, Nông nghip và Phát
tiiii hOng thOn, Xây dçrng, Công Thuong, Lao dng - Thuang binh và Xà hi,
Thông tin và Tniyn thông, Khoa hçc và Cong ngh; Ban Quàn l Khu cong
ngh cao và các khu cOng nghip Dà Nng, Ciic Thug Dà Nng, Cic Hái quan
Dà N.ng, Cçic Quàii thj trtr&ng Dà Nng, Bão him Xã hi Dà Nng;
- Quan, huyn duqc ti&i hành khâo sat là 06 qu.n (Hài Châu, Thanh Khê,
Lien Chiu, Cm L, San Trà và Ngü Hành San) và 01 huyn (Hôa Yang).
4. Phu'ong pháp thu thp dir lieu khão sat
Khâo sat dugc thc hin thông qua 03 hlnh th(rc:
- Khào sat qua Bang hOi gfri qua dung bu'u din;
- Khào sat qua phOng vn trirc tip;
- Khào sat bang Phiu din tü.
5. BI chi s dánh giá
Dánh giá nàng lirc cnh tranh cp s, ban, ngành và dja phuo'ng thành pM
Dà Ning thông qua b chi s DDCI gm 09 chi s thành ph.n, ci th&
a) TInh minh bach và tip cn thông tin.
b) TInh näng dng cüa lành do.

'B6 sung 02 dan vj &rcic dánh giá so vOi nãrn 2018: SO Khoa h9c và Cong ngh và Ciic Quãn 1' thj trirOng Dà
Näng
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c) Chi phi thai gian.
d) Chi phi không chInh thirc.
ci) Canh tranh blnh cl&ng.
e) H trci doanh nghip.
g) Thit ch pháp 1.
h) TInh irng diing cong ngh thông tin.
i) Tip cn dt dai và tinE n dnh trong sCi dçing dt (Chi tInh die2m, xê'p
hgng a cap qucn, huyçn, dôi vó'i cap só, ban, ngành, chi ding dé dank giá mu"c
dç5 diê'u hành cia m5t sd cc quan, den vj lien quan và dé so sánh sy' tiln b qua
các nám nhung không tInh diem và không dung dé xep hgng).
6. Thbi gian thirc hin
- Tháng 11 - 12/2019: Cp nhat, diu chinh b tiêu chi dánh giá phü h'p
vâi tInh hInh thrc t cüa thành ph& th chi'rc tQa dam 1y ' kin các ben lien quan
và trmnh lãnh dao UBND thành pM ban hành B chi s DDCI Dà Nng nàm
2019;
- Tháng 0 1/2020: Xây dirng 02 mu phiu khão sat;
- Tháng 02/2020: T chCic tp hun cho khào sat viên;
- Tháng 3/2020 - tháng 4/2020: T chCic khâo sat, diu tra;
- Tháng 4/2020: Xü 13 thông tin kháo sat;
- Tháng 5/2020: Xây ding Báo cáo tng kt kt qua lcháo sat, tInh dim so
và xp hang näng 1rc canE tranh;
- Tháng 6/2020: TrInh UBND thánh pM phé duyt.
7. Kinh phi thuc hen: Duac sCi diing t ngun d toán giao cho Vin
Nghiên cCi'u Phát trin Kinh t - Xä hi Dà N.ng trong nàm 2019 và 2020.
III. T chfrc thuc hin
1. Vin Nghiên cfru Phát trin Kinh t - X?t hi Pa Nng
- Chü trI vic xay dirng mu phiu; xay drng ca sâ dii' 1iu phn mm
phctc vçi khäo sat; pMi hqp vâi các dn v lien quan tin hành phát/thu phiu
khào sat, thu thp thông tin/p kin doanh nghip; tng hcip k& qua; vit báo cáo
và cong b6 kt qua kháo sat;
- Kjp th?ñ cung cp thông tin trong qua trinh kháo sat, diu tra, 1y ' kin
doanh nghip v B chi si dánh giá náng lixc cnh tranh cp so, ban, ngành và
qun, huyn thuc thành pM phiic vi cong tác truyn thông, dáp Cing yêu cu v
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tInh minh bach thông tin trong trin khai B chi s6 DDCI Dà Nng.
2. Các co quan phi hqp
a) Cic Thu thành ph6: ph& hçip cung cp danh sách doanh nghip dang
có phát sinh hoat dng thug tInh dn thôi dim ban hành k hoch nay cho Vin
Nghiên c1m Phát trin Kinh t - Xã hi Dà Nng.
b) Các sä, ban, ngành và UBND các qun, huyn có trách nhim:
- Trin khai, ph bin, quán trit vic thc hin K hoch nay dn phông,
ban chuyên mon và các dan vj trrc thuc;
- Trong vông 10 ngày sau khi K hoch ducic ban hành, d nghj các s&,
ban, ngành và UBND các qun, huyn cung cp danh miic thu ti1c hành chInh
lien quan dn doanh nghip/h kinh doanhIhcp tác x, báo cáo hot dng nàin
2019, danh sách doanh nghip cia thc hin thu tVc hành chInh trong närn 2019
(tInh dn thi dim ban hành k hoach) cho Vin Nghiên ciru Phát trin Kiah t
- Xà hi Dà N.ng (bang van bàn và file mm g'ãi qua cija chi email
vktxhdndanang .gov.vn);
- Phi hçp vói Vin Nghiên cüu Phát trin Kinh t - Xã 1ii Dà Nng và
các Hip 1içi doanh nghip trong vic trin khai phát Phiki kháo sat, diu tra, 1y
' kin cüa doanh nghip v cong tác diu hành cüa thành ph trong thi gian
qua và chit 1ung giâi quyM thu tiic hành cliinh, rnôi tnthng d&u tu kinh doanh
trên dja ban thành ph Dà Nng nàm 2019.
c) S& 'Thông tin và Truyn thông, Báo Dà Nng, Báo Cong an Dà Nng,
Dài Phát thanh - Truyn hInh Dà Nng, Cng thông tin din tfx thành phô, Trung
tarn Thông tin djch vigi cong Dà Nng: dua tin, tuyên truyn v vic thirc hin K
' kin cña
hoach nay; kjp thôi dua tin trong qua trInh kháo sat, diu tra,
doanh nghip v B chi s dánh iá näng 1ixc cnh tranh cp sâ, ban, ngành và
qun, huyn thuc thành ph&/. -zJJo'i ith(in:
- TITU, TI' HDND TP (b/c);
- CT, các PCT UBND TP;
- Các S&, ban, ngânh;
- UBND các qun, huyn;
- ViGn NCPT KT-XII;
- Lien rninh HTX thãnh pho Dà Nang;
- Hip hi DNNVV Dà Näng;
- Hi doanh nhân tré Dà Näng;
- Hi nü doanh nhan Da Nang;
- CVP, TKTH, K'ITC;
- Liru: VT, VKTXH.
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