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giải pháp nâng cao chỉ số PCI của thành phố giai đoạn năm 2019 - 2021, tạo mọi điều
kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và trở
thành động lực của nền kinh tế; trong đó đặt trọng tâm vào các nội dung cải thiện cả
về điểm số và thứ hạng môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh cải
cách hành chính, phấn đấu thành phố được đánh giá là “Nhóm địa phương có chất
lượng điều hành tốt”, đặc biệt là tạo lập hệ thống hỗ trợ khởi sự kinh doanh, tạo môi
trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, ổn định, tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi
nghiệp, phát triển doanh nghiệp ngày càng tăng về quy mô, số lượng và chất lượng
hoạt động… với những mục tiêu và nhiệm vụ nêu trên, Chủ tịch UBND thành phố đề
nghị các Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện và
Thủ trưởng cơ quan liên quan theo chức năng và thẩm quyền được giao tổ chức thực
hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp như sau:
1. Tập trung thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2019
của UBND thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ;
gắn với thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thành phố, đảm bảo
đúng tiến độ, hiệu quả và hoàn thành tốt các yêu cầu, mục tiêu và nhiệm vụ được
giao. Xây dựng các giải pháp rút ngắn hơn nữa thời gian giải quyết các thủ tục gồm:
Cấp phép xây dựng, tiếp cận điện năng, đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản, thông
quan hàng hóa,...
Yêu cầu 100% trường học, bệnh viện, công ty điện lực, công ty cấp, thoát
nước, công ty vệ sinh môi trường, các công ty viễn thông, bưu chính trên địa bàn phối
hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu học
phí, viện phí, tiền điện,… bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên
giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ. Hoàn
thành trước tháng 12 năm 2019.
2. Khẩn trương rà soát các điều kiện kinh doanh trong các ngành, lĩnh vực quản
lý đề nghị cấp có thẩm quyền giảm thiểu các điều kiện không cần thiết, rút ngắn thời
gian tiếp cận thị trường. Tích hợp nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vào các
chương trình, dự án, đề án có liên quan trên địa bàn thành phố.
Nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố đề nghị các Bộ, ngành có văn bản
hướng dẫn chấp nhận việc thừa hưởng các hoạt động sản xuất kinh doanh, nghề kinh
doanh có điều kiện mà không cần xin cấp lại giấy phép đối với trường hợp doanh
nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

