
  

Số 20 Ngày 01 tháng 6 năm 2018 

 MỤC LỤC  
   

   

 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Trang 

23-5-2018 Quyết ñịnh số 31/2018/Qð-UBND về việc sửa ñổi, bổ sung chế ñộ 
học bổng cho lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

03 

 VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

25-5-2018 Quyết ñịnh số 1101/Qð-UBND về việc thành lập Trung tâm 
Xúc tiến ñầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch 
và ðầu tư. 

05 

25-5-2018 Quyết ñịnh số 1102/Qð-UBND về việc cử ông Phan Thiên ðịnh, 
Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư kiêm giữ chức vụ Giám ñốc 
Trung tâm Xúc tiến ñầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp. 

07 

28-5-2018 Quyết ñịnh số 1132/Qð-UBND về việc ñổi tên Viện Quy hoạch 
xây dựng tỉnh thành Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. 

08 

28-5-2018 Quyết ñịnh số 1133/Qð-UBND về việc thành lập Viện Quy hoạch 
xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng. 

10 

                         Tỉnh Thừa Thiên Huế 
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29-5-2018 Quyết ñịnh số 1136/Qð-UBND về việc bãi bỏ Quyết ñịnh số 
3019/Qð-UBND ngày 23/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế quy ñịnh tạm thời về trình tự lập, phê duyệt 
kế hoạch thu, chi, nghiệm thu và thanh quyết toán tiền chi trả 
dịch vụ môi trừng rừng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

12 

29-5-2018 Quyết ñịnh số 1142/Qð-UBND ban hành Bộ chỉ số và cách thức 
triển khai ñánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở ban ngành 
và ñịa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 

14 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 31/2018/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 5 năm 2018 

 
 

 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc sửa ñổi, bổ sung chế ñộ học bổng cho lưu học sinh Lào 

 theo chỉ tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế 
  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1013/TTr-STC ngày 07 
tháng 5 năm 2018. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung ðiều 4 Quyết ñịnh số 11/2013/Qð-UBND ngày 02 
tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh về chế ñộ học bổng cho lưu 
học sinh Lào theo chỉ tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể: 

"ðiều 4. Mức chi  

1. Mức chi ñào tạo thanh toán cho cơ sở ñào tạo: 

ðơn vị: 1.000 ñồng/sinh viên/năm học 

Nội dung 
Năm học 

2017 - 2018 
Năm học 

2018 - 2019                                                                    
Năm học 

2019 - 2020 
Năm học 

2020 - 2021 

I. ðại học và sau ðại học      

- Nhóm ngành Khoa học xã hội, 
Kinh tế, Luật, Nông lâm thủy sản 

14.800 15.900 17.100 18.400 

- Nhóm ngành Khoa học tự nhiên, 
Công nghệ, Thể dục thể thao, 
Nghệ thuật, Du lịch, Khách sạn 

16.100 17.400 18.800 20.300 

- Nhóm ngành Y dược 18.100 19.600 21.200 22.900 
II. Học Tiếng Việt ñể thi tuyển 
vào các bậc học 

10.900 11.700 12.500 13.400 

 Riêng ñịnh mức chi ñào tạo hệ Cao ñẳng, Trung cấp áp dụng theo mức thu học phí 
quy ñịnh hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.  
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2. Sinh hoạt phí cấp trực tiếp cho lưu học sinh: 

Quy ñịnh mức sinh hoạt phí hỗ trợ cho lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu của tỉnh 
Thừa Thiên Huế là 1.800.000 ñồng/tháng (bao gồm chi phí ăn, ở, trang phục cá nhân 
và các chi phí sinh hoạt khác)". 

ðiều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2018. Bãi bỏ 
Quyết ñịnh số 14/Qð-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc quy ñịnh mức chi phí ñào tạo Tiếng Việt của lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu 
của tỉnh. 

    ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Tài chính, 
Ngoại vụ; Giám ñốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Hiệu trưởng Trường Cao ñẳng Sư phạm 
và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 
  
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Văn Cao 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
 
     ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                Số: 1101/Qð-UBND                       Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 5 năm 2018 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến ñầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp 

 trực thuộc Sở Kế hoạch và ðầu tư 
  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 55/2012/Nð-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ 
về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể ñơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị ñịnh 16/2015/Nð-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ 
quy ñịnh cơ chế tự chủ của ñơn vị sự nghiệp công lập; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ,   

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Thành lập Trung tâm Xúc tiến ñầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc 
Sở Kế hoạch và ðầu tư trên cơ sở chuyển giao nguyên trạng Trung tâm Xúc tiến và 
Hỗ trợ ñầu tư trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và chức năng xúc tiến ñầu tư 
trực thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh.  

Trung tâm Xúc tiến ñầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp (sau ñây viết tắt là Trung tâm) 
là ñơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc 
Nhà nước và Ngân hàng theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 2. Giao Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư căn cứ các văn bản hướng dẫn của 
Trung ương và tình hình thực tế của ñịa phương ñể quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm sau khi có ý kiến bằng văn bản của Sở Nội vụ. 

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm Giám ñốc, Phó Giám ñốc Trung tâm 
thực hiện theo quy ñịnh phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Về số lượng người làm việc thực hiện theo Nghị ñịnh số 41/2012/Nð-CP ngày 
08/5/2012 của Chính phủ quy ñịnh về vị trí việc làm trong ñơn vị sự nghiệp công lập và 
cơ chế hoạt ñộng tài chính của Trung tâm ñược thực hiện theo Nghị ñịnh 16/2015/Nð-CP 
ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy ñịnh cơ chế tự chủ của ñơn vị sự nghiệp công lập. 
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ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2018. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch 
và ðầu tư, Sở Tài chính; Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh; 
Giám ñốc Trung tâm Xúc tiến ñầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp và thủ trưởng các cơ quan, 
ñơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Văn Cao 
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     ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                     ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số: 1102/Qð-UBND                     Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 5 năm 2018 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc cử ông Phan Thiên ðịnh, Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư  

kiêm giữ chức vụ Giám ñốc Trung tâm Xúc tiến ñầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 27/2003/Qð-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, 
miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh ñạo; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 52/2015/Qð-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và 
cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1101/Qð-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến ñầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp 
trực thuộc Sở Kế hoạch và ðầu tư; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ,   

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Cử ông Phan Thiên ðịnh, Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư, kiêm giữ 
chức vụ Giám ñốc Trung tâm Xúc tiến ñầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, kể từ 
ngày 05 tháng 6 năm 2018 cho ñến khi có quyết ñịnh bổ nhiệm Giám ñốc Trung tâm mới. 

Mức phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.  

ðiều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc 
Sở Kế hoạch và ðầu tư, thủ trưởng các cơ quan liên quan và ông Phan Thiên ðịnh 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Văn Cao 
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    ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                   ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số: 1132/Qð-UBND                     Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 5 năm 2018 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc ñổi tên Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh thành Viện Nghiên cứu phát triển 

tỉnh Thừa Thiên Huế 
   

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị ñịnh 16/2015/Nð-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ 
quy ñịnh cơ chế tự chủ của ñơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ 
về Chương trình hành ñộng của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW 
ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương 
khóa XII về tiếp tục ñổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và 
hiệu quả hoạt ñộng của các ñơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Tỉnh ủy thực hiện 
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu 
Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục ñổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, 
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt ñộng của các ñơn vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 52/2015/Qð-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy ñịnh về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, 
công chức tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 511/TTr-SNV ngày 18 
tháng 5 năm 2018,   

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. ðổi tên Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh thành Viện Nghiên cứu phát triển 
tỉnh Thừa Thiên Huế.  

Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế (sau ñây gọi tắt là Viện) 
là ñơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc UBND tỉnh; có tư cách pháp nhân, 
có con dấu và tài khoản riêng ñể giao dịch, hoạt ñộng theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 2. Viện có chức năng nghiên cứu, tham mưu, tư vấn cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
về ñịnh hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu hút ñầu tư trên 
ñịa bàn tỉnh; nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội.  



CÔNG BÁO/Số 20/Ngày 01-6-2018 09

ðiều 3. Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng 
quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện, gửi Sở Nội vụ 
thẩm ñịnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy ñịnh. 

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm Viện trưởng, Phó Viện trưởng 
thực hiện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Về số lượng người làm việc thực hiện theo Nghị ñịnh số 41/2012/Nð-CP ngày 
08/5/2012 của Chính phủ quy ñịnh về vị trí việc làm trong ñơn vị sự nghiệp công lập và 
cơ chế hoạt ñộng tài chính của Viện ñược thực hiện theo Nghị ñịnh 16/2015/Nð-CP 
ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy ñịnh cơ chế tự chủ của ñơn vị sự nghiệp công lập. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2018. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Nội vụ, 
Tài chính; Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và thủ trưởng 
các cơ quan, ñơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./ 
           
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Văn Cao 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc   

  

Số: 1133/Qð-UBND   Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 5 năm 2018 

 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc thành lập Viện Quy hoạch xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 55/2012/Nð-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ 
quy ñịnh về thành lập, tổ chức lại, giải thể ñơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 11 
năm 2015 của liên Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về 
các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng;  

Căn cứ Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Tỉnh ủy thực hiện 
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu 
Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục ñổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, 
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt ñộng của các ñơn vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 52/2015/Qð-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy ñịnh về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, 
công chức tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 511/TTr-SNV ngày 18 
tháng 5 năm 2018,  

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Thành lập Viện Quy hoạch xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng trên cơ sở 
chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Viện Quy hoạch 
xây dựng tỉnh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Viện Quy hoạch xây dựng (sau ñây viết tắt là Viện) là ñơn vị sự nghiệp công lập 
trực thuộc Sở Xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại 
Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 2. Giao Giám ñốc Sở Xây dựng căn cứ các văn bản hướng dẫn của 
Trung ương và tình hình thực tế của ñịa phương ñể quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch xây dựng sau khi có ý kiến bằng 
văn bản của Sở Nội vụ. 
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Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm Viện trưởng, Phó Viện trưởng 
thực hiện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Về số lượng người làm việc thực hiện theo Nghị ñịnh số 41/2012/Nð-CP ngày 
08/5/2012 của Chính phủ quy ñịnh về vị trí việc làm trong ñơn vị sự nghiệp công lập và 
cơ chế hoạt ñộng tài chính của Viện ñược thực hiện theo Nghị ñịnh 16/2015/Nð-CP 
ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy ñịnh cơ chế tự chủ của ñơn vị sự nghiệp công lập. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2018. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Nội vụ, 
Xây dựng, Tài chính; Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh và thủ trưởng 
các cơ quan, ñơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Văn Cao 
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       ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1136/Qð-UBND 

    
                Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 5 năm 2018 

   

QUYẾT ðỊNH 
Về việc bãi bỏ Quyết ñịnh số 3019/Qð-UBND ngày 23/12/2015  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh tạm thời về trình tự lập, 
phê duyệt kế hoạch thu, chi, nghiệm thu và thanh quyết toán tiền chi trả  

dịch vụ môi trừng rừng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện 
Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; 

Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính 
về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tại Tờ trình số 
62/QBV&PTR-KHKT ngày 21 tháng 5 năm 2018, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Bãi bỏ Quyết ñịnh số 3019/Qð-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của 
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy ñịnh tạm thời về trình tự lập, phê duyệt 
kế hoạch thu, chi, nghiệm thu và thanh quyết toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Lý do: Nội dung của Quyết ñịnh trên không còn phù hợp với quy ñịnh của 
pháp luật hiện hành. 

Xử lý chuyển tiếp: Việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và 
việc quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng thực hiện theo Thông tư số 
22/2017/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn và Thông tư số 04/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính.  
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ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội ñồng Quản lý 
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; Giám ñốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Kế hoạch và ðầu tư, Tài chính, Nội vụ; Giám ñốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; 
Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố Huế; Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố Huế; Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Văn Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 1142/Qð-UBND       Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 5 năm 2018 

  

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Bộ chỉ số và cách thức triển khai ñánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh 

các sở ban ngành và ñịa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 
năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ 
về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, ñịnh hướng ñến năm 2020; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Công văn số 
1006/SKHðT-ðKKD ngày 03 tháng 5 năm 2018 về việc bộ chỉ số và cách thức 
triển khai ñánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở ban ngành và ñịa phương thuộc 
tỉnh Thừa Thiên Huế, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Quy ñịnh Bộ chỉ số và cách thức 
triển khai ñánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở ban ngành, ñịa phương thuộc 
tỉnhThừa Thiên Huế”. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các sở, ban, ngành 
cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ trưởng 
các cơ quan, ñơn vị, tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./. 
  

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Phan Ngọc Thọ 
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 ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 

QUY ðỊNH 
Bộ chỉ số và cách thức triển khai ñánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh  

các sở ban ngành, ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1142/Qð-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2018 

 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh, ñối tượng áp dụng 

1. Quy ñịnh này quy ñịnh Bộ chỉ số và cách thức triển khai ñánh giá chỉ số 
năng lực cạnh tranh các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế 
(sau ñây gọi tắt là DDCI). 

2. Quy ñịnh này áp dụng ñối với các ñơn vị tổ chức triển khai ñánh giá DDCI; 
các nhà ñầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã ñang nghiên cứu, ñầu tư 
và hoạt ñộng sản xuất kinh doanh trên ñịa bàn tỉnh tham gia ñánh giá DDCI; các sở 
ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế. 

ðiều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy ñịnh này, các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau: 

1. DDCI (viết tắt của Department and District Competitiveness Index) là Bộ chỉ số 
ñánh giá chất lượng năng lực ñiều hành các sở ban ngành và ñịa phương thuộc tỉnh. 
Bộ chỉ số này ñược xây dựng trên cơ sở ý kiến ñánh giá, phản hồi của nhà ñầu tư, 
doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã ñang ñầu tư, hoạt ñộng sản xuất, 
kinh doanh trên ñịa bàn tỉnh về chất lượng ñiều hành của các sở, ban, ngành và 
UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.  

2. ðối tượng ñánh giá DDCI: là các nhà ñầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, 
hợp tác xã ñang nghiên cứu, ñầu tư và hoạt ñộng sản xuất kinh doanh trên ñịa bàn tỉnh 
(sau ñây gọi chung là doanh nghiệp). 

3. ðối tượng ñược ñánh giá DDCI: là các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân 
các huyện, thị xã, thành phố Huế. 

ðiều 3. Nguyên tắc xây dựng Bộ chỉ số và cách thức triển khai ñánh giá DDCI 

1. Bộ chỉ số DDCI tỉnh Thừa Thiên Huế ñược xây dựng và triển khai ñảm bảo 
các nguyên tắc sau:  

a) Chỉ số DDCI ñược xây dựng dựa trên các nội dung liên quan trực tiếp tới 
năng lực ñiều hành và phản ánh ñược các chức năng, nhiệm vụ thực tế mà các sở, 
ban, ngành và ñịa phương ñang chịu trách nhiệm ñảm nhận; 
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b) Chỉ số DDCI phải phản ánh ñược cảm nhận của các ñối tượng ñiều tra về 
kết quả xử lý các thủ tục hành chính nói riêng, năng lực và thái ñộ phục vụ của các 
sở, ban, ngành và ñịa phương nói chung.  

2. Việc triển khai ñánh giá DDCI phải ñảm bảo các nguyên tắc sau: 

a) ðảm bảo lượng hóa các chỉ số, chỉ tiêu; ñảm bảo tính ña chiều trong ñánh giá; 
ñảm bảo tính thường xuyên liên tục của việc khảo sát, ñánh giá; 

b) ðảm bảo tính trung thực, công khai, khách quan, công bằng; phản ánh kịp thời, 
ñúng tình hình thực tế kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các sở, ban, 
ngành và ñịa phương; 

c) ðược tổ chức ñịnh kỳ hàng năm. Kết quả DDCI ñược công bố, công khai và 
làm cơ sở ñể ñánh giá công tác thi ñua, xếp loại mức ñộ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm 
của các sở ban ngành và ñịa phương. 

Chương II 

BỘ CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CÁC SỞ BAN NGÀNH  

VÀ ðỊA PHƯƠNG 

ðiều 4. Bộ chỉ số ñánh giá năng lực cạnh tranh các sở ban ngành và ñịa phương 

1. Bộ chỉ số ñánh giá năng lực cạnh tranh các sở ban ngành và ñịa phương gồm 
08 chỉ số thành phần sau: 

a) Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; 

b) Tính năng ñộng của sở ban ngành và ñịa phương; 

c) Chi phí thời gian; 

d) Chi phí không chính thức; 

e) Cạnh tranh bình ñẳng; 

g) Hỗ trợ Doanh nghiệp; 

h) Thiết chế pháp lý; 

i) Vai trò người ñứng ñầu. 

2. Mỗi chỉ số thành phần quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều này gồm nhiều chỉ tiêu con 
ñược cụ thể hóa tại Phụ lục ñính kèm Quy ñịnh này. Mỗi chỉ tiêu con của chỉ số 
thành phần ñều có cách thức ñánh giá và tính ñiểm riêng, làm cơ sở ñể xây dựng 
công cụ và công thức tính ñiểm DDCI. 

ðiều 5. ðiều chỉnh Bộ chỉ số ñánh giá năng lực cạnh tranh các sở ban ngành 
và ñịa phương 

Các chỉ số thành phần và chỉ tiêu con ñược quy ñịnh tại Khoản 1 và Khoản 2 
ðiều 4 Quy ñịnh này có thể ñược ñiều chỉnh, bổ sung tùy theo yêu cầu, mục ñích 
khảo sát, ñánh giá nhằm phục vụ ñịnh hướng cải thiện chất lượng giải quyết các thủ tục 
hành chính của các sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế. 
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Chương III 

CÁCH THỨC TRIỂN KHAI ðÁNH GIÁ CHỈ SỐ NĂNG LỰC  

CẠNH TRANH CÁC SỞ BAN NGÀNH VÀ ðỊA PHƯƠNG 

ðiều 6. Chọn mẫu khảo sát DDCI 

1. Mẫu khảo sát (ñối tượng ñánh giá) ñược chọn ngẫu nhiên từ các hồ sơ giao dịch 
tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và các sở ban ngành cấp tỉnh. 

Ưu tiên chọn các ñối tượng ñánh giá có thực hiện giao dịch tại nhiều cơ quan, 
ñơn vị trong thời gian khảo sát. 

Thời gian lấy mẫu ñược thực hiện trong tháng 7 hàng năm. 

2. Số lượng mẫu khảo sát (số lượng và danh sách ñối tượng ñánh giá) ñược 
xác ñịnh bằng 5% hoặc 10% số lượng hồ sơ giao dịch với doanh nghiệp trong thời gian 
từ tháng 01/7 năm trước ñến 30/6 năm sau của từng sở, ban, ngành và từng ñịa phương, 
cụ thể: 

a) Bằng 5% số lượng giao dịch với doanh nghiệp ñối với các cơ quan, ñơn vị 
có số lượng giao dịch từ 2.000 hồ sơ trở lên. 

b) Bằng 10% số lượng giao dịch với doanh nghiệp ñối với các cơ quan, ñơn vị có 
số lượng giao dịch dưới 2.000 hồ sơ nhưng không thấp hơn 50 mẫu khảo sát/một ñối tượng 
ñược ñánh giá. 

ðiều 7. Phương pháp khảo sát DDCI 

1. Mẫu phiếu dùng ñể khảo sát, ñánh giá ñược xây dựng riêng cho 02 ñối tượng 
ñược khảo sát, ñánh giá gồm: 

a) Mẫu phiếu dùng ñể khảo sát, ñánh giá DDCI các sở ban ngành cấp tỉnh; 

b) Mẫu phiếu dùng ñể khảo sát, ñánh giá DDCI Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã 
và thành phố Huế. 

Mẫu phiếu khảo sát có thể ñược ñiều chỉnh, bổ sung tùy theo yêu cầu, mục ñích 
khảo sát nhằm phục vụ ñịnh hướng cải thiện chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính 
của các sở, ban, ngành và ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh. 

2. Phương pháp ñược sử dụng ñể khảo sát DDCI gồm:  

a) Khảo sát qua ñường thư tín; 

b) Phỏng vấn trực tiếp tại Doanh nghiệp; 

c) Khảo sát trực tuyến trên môi trường mạng; 

d) Khảo sát thường xuyên liên tục qua Website DDCI tỉnh Thừa Thiên Huế; 

e) Khảo sát thường xuyên liên tục tại Trung tâm Hành chính công. 

Thời gian khảo sát ñược bắt ñầu thực hiện vào tháng 8 hàng năm ñối với các 
hình thức quy ñịnh tại ðiểm a, b và c Khoản 2 ðiều này.  
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ðiều 8. Phương pháp xử lý dữ liệu khảo sát và công bố kết quả 

1. Việc nhập liệu, xử lý số liệu, trích xuất kết quả khảo sát ñược thực hiện bằng 
hệ thống phần mềm. Hệ thống này cho phép tự ñộng tính ra ñiểm số của từng chỉ số 
thành phần và chỉ số tổng hợp DDCI, dựa trên trọng số ñược tính toán kỹ lưỡng ñối với 
mỗi chỉ số thành phần.  

Thời gian nhập liệu, xử lý số liệu, trích xuất kết quả khảo sát ñược thực hiện 
vào tháng 10 hàng năm. 

2. Chỉ số DDCI ñược xác ñịnh thông qua tính toán 08 chỉ số thành phần và 
chuẩn hóa theo thang ñiểm 100; gán trọng số và tính ñiểm DDCI tổng hợp gồm ñiểm 
có trọng số của các chỉ số thành phần. Việc xếp loại DDCI ñược quy ñịnh cụ thể theo 
phương pháp tính của từng năm tùy theo yêu cầu, mục ñích khảo sát, ñánh giá của 
từng năm. 

(Trọng số chi tiết từng chỉ số ñược ñính kèm tại Phụ lục của Quy ñịnh này). 

3. Kết quả DDCI ñược gửi ñến các ñối tượng ñược ñánh giá vào tháng 12 hàng năm 
ñể làm cơ sở ñánh giá Cán bộ công chức. 

4. Kết quả DDCI cũng ñược Ủy ban nhân dân tỉnh công bố hàng năm vào ñầu 
tháng 01 của năm sau tại Hội nghị gặp mặt Doanh nghiệp ñầu năm. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 9. Trách nhiệm thực hiện 

1. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và ðầu tư: 

a) Xây dựng kế hoạch khảo sát DDCI hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh 
phê duyệt trước ngày 10 tháng 5 hàng năm. 

b) Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị cho Ủy ban nhân dân tỉnh 
tổ chức Hội nghị công bố kết quả DDCI hàng năm. 

c) Hướng dẫn, ñôn ñốc, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch khảo sát 
DDCI hàng năm; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 10 
tháng 11 hàng năm. 

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát nội dung DDCI khi có sự 
thay ñổi cơ bản ñể trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh ñiều chỉnh, bổ sung cho phù hợp 
với ñiều kiện thực tế. 

ñ) Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức khảo sát DDCI hàng năm; gửi Sở Tài chính 
thẩm ñịnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí trong dự toán chi ngân sách thường xuyên 
của Sở Kế hoạch và ðầu tư ñể tổ chức thực hiện theo quy ñịnh. 

e) Xây dựng Website DDCI tỉnh Thừa Thiên Huế ñể khảo sát thường xuyên và 
liên tục các chỉ số thành phần DDCI, bao gồm cả việc khảo sát theo từng chuyên ñề. 
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2. Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a) Lập danh sách các ñối tượng ñánh giá DDCI theo quy ñịnh tại ðiều 6 của 
Quy ñịnh này, gửi Sở Kế hoạch và ðầu tư chuyển cho ñơn vị tư vấn thực hiện khảo sát. 

b) Chuẩn bị cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị công bố kết quả DDCI 
hàng năm. 

c) Gửi kết quả khảo sát DDCI ñến các ñối tượng ñánh giá vào trước ngày 10 
tháng 12 hàng năm sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua kết quả khảo sát. 

3. Trách nhiệm của Hội Doanh nhân trẻ: 

a) Quản trị và vận hành Website DDCI tỉnh.  

b) Tổ chức lựa chọn ñơn vị tư vấn hoặc tự thực hiện khảo sát DDCI hàng năm 
trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh trước ngày 30 tháng 5 hàng năm. 

c) Rà soát mẫu phiếu khảo sát, gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất 
trước ngày 20 tháng 7 hàng năm. 

d) Tổ chức khảo sát, xây dựng phần mềm xử lý dữ liệu khảo sát, viết báo cáo 
phân tích gửi về Sở Kế hoạch và ðầu tư trước ngày 30 tháng 10 hàng năm. 

4. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế 
căn cứ chức năng nhiệm vụ của ñơn vị mình có trách nhiệm hỗ trợ những công việc 
có liên quan trong quá trình tổ chức khảo sát DDCI hàng năm. 

ðiều 10. Sửa ñổi, bổ sung và ñiều chỉnh Quy ñịnh 

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy ñịnh này nếu gặp vướng mắc, các 
cơ quan, tổ chức, ñơn vị, doanh nghiệp và cá nhân liên quan có ý kiến bằng văn bản 
gửi về Sở Kế hoạch và ðầu tư ñể tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét 
sửa ñổi, bổ sung và ñiều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế tại ñịa phương./. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Phan Ngọc Thọ
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Phụ lục 1 
BỘ CHỈ TIÊU DDCI 

 

1) Bộ chỉ tiêu ñánh giá năng lực cạnh tranh các sở ban ngành 

Stt Các chỉ số, chỉ tiêu Trọng số 

1 Tính minh bạch và tiếp cận thông tin 10% 

a ðánh giá trang thông tin ñiện tử của cơ quan 
 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñã từng truy cập vào trang cổng thông tin ñiện tử 
của ñơn vị khảo sát 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp thường xuyên tìm ñược thông tin cần thiết trên 
Website 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá Website ñáp ứng nhu cầu thông tin 
của doanh nghiệp 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá mất nhiều thời gian ñể tìm ñược 
thông tin 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá thông tin trên Website còn nghèo nàn  

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá thông tin ñược cập nhật thường xuyên  

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá thủ tục ñăng ký và truy cập phức tạp  

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá các VBQPPL mới ñược cập nhật trên 
Website 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp cho biết Website có hỗ trợ dịch vụ hỏi ñáp 
trực tuyến 

 

b ðánh giá bộ phận một cửa 
 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá thủ tục ñược niêm yết công khai  

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá phí và lệ phí ñược công khai minh bạch  

c 
Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá sở ban ngành công khai lấy ý kiến 
doanh nghiệp khi xây dựng dự thảo các văn bản pháp luật 

 

d Tính công bằng trong tiếp cận thông tin  

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá Sở ban ngành công bố công khai các 
quy hoạch, VBPL… 

 

 

- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá “mối quan hệ” sẽ giúp các doanh nghiệp 
thuận lợi hơn trong tiếp cận các thông tin, tài liệu quan trọng của Sở 
ban ngành 

 

2 Tính năng ñộng của sở ban ngành 15% 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá cơ quan thực hiện có kết quả, tích cực 
vào cuộc khi thực hiện chỉ ñạo, chủ trương, quyết ñịnh của UBND tỉnh  
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Stt Các chỉ số, chỉ tiêu Trọng số 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp hài lòng về khả năng nắm bắt và xử lý những 
bất cập, vướng mắt của doanh nghiệp trong phạm vi quyền hạn 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá cơ quan chủ ñộng tham mưu và 
kiến nghị UBND tỉnh các ñề xuất hoặc giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá cơ quan ñã xây dựng và triển khai 
kế hoạch hành ñộng cụ thể 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá cơ quan có hiện tượng trì hoãn/chậm trễ 
thực hiện các quyết ñịnh/chủ trương của UBND tỉnh 

 

3 Chi phí thời gian 10% 

a ðánh giá quá trình làm thủ tục tại bộ phận một cửa 
 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá cán bộ một cửa (hoặc các bộ phận có 
giao dịch cùng doanh nghiệp) ứng xử chuyên nghiệp, ñúng mực 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá quy trình và thủ tục thực hiện TTHC 
ñơn giản 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá thời gian giải quyết TTHC theo ñúng 
quy ñịnh pháp luật hiện hành 

 

b Hoạt ñộng thanh tra, kiểm tra  

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá hoạt ñộng thanh tra, kiểm tra gây cản trở 
ñáng kể ñến quá trình sản xuất kinh doanh 

 

4 Chi phí không chính thức 10% 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá có hiện tượng cán bộ không 
nhiệt tình/chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính 

 

 
- Phần trăm trong tổng lợi nhuận doanh nghiệp bỏ ra hàng năm ñể 
chi các khoản “chi phí không chính thức” cho cán bộ sở ban ngành 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá chi phí không chính thức ở mức 
chấp nhận ñược 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá hiện tượng nhũng nhiễu là phổ biến  

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñồng ý rằng doanh nghiệp phải chi trả chi phí 
không chính thức nếu muốn công việc ñược thuận lợi 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá các khoản phí, lệ phí ñã giảm xuống 
(tính ñến hết tháng 7/2018) 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá thủ tục, giấy tờ giảm nhiều (tính ñến 
hết tháng 7/2018) 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá chi phí không chính thức ñã giảm xuống 
(tính ñến hết tháng 7/2018) 
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Stt Các chỉ số, chỉ tiêu Trọng số 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá hiện tượng gây khó khăn cho doanh nghiệp 
ñã giảm bớt 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá nội dung thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp 
có sự chồng chéo/trùng lặp với các cơ quan khác 

 

5 Cạnh tranh bình ñẳng 10% 

 

- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá sở ban ngành ưu ái hơn cho Tổng 
công ty, tập ñoàn lớn, doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có 
vốn ñầu tư nước ngoài 

 

 

- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá nhóm doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp 
quốc doanh và doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài có lợi hơn 
trong tiếp cận thông tin 

 

 

- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá việc ưu ái cho Tổng công ty, 
Tập ñoàn lớn, doanh nghiệp có vốn Nhà nước, doanh nghiệp có 
vốn ñầu tư nước ngoài gây khó khăn cho doanh nghiệp 

 

6 Hỗ trợ Doanh nghiệp 15% 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá chương trình hỗ trợ doanh nghiệp 
của sở ban ngành là thiết thực 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñồng tình nên tham gia các buổi ñối thoại 
doanh nghiệp do các sở ban ngành tổ chức 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñồng ý với nhận ñịnh chủ trương giải quyết 
vấn ñề sau ñối thoại có hiệu quả 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá ñối thoại chủ yếu tập hợp 
doanh nghiệp lớn 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá sở ban ngành có kế hoạch cụ thể, 
tiếp thu và thay ñổi sau ñối thoại 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá hoạt ñộng quản lý hành chính có 
cải thiện sau ñối thoại 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá hiện tượng gây khó khăn cho doanh nghiệp 
giảm bớt 

 

7 Thiết chế pháp lý 10% 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá cơ quan thực thi VBPL nhất quán 
giữa các nhóm ñối tượng 

 

 Thực thi văn bản pháp luật nhất quán giữa các phòng ban   

 
Thực thi văn bản pháp luật nhất quán với các sở ban ngành hay các 
ñịa phương khác 
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Stt Các chỉ số, chỉ tiêu Trọng số 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá cơ quan thực thi VBPL nghiêm minh 
theo ñúng quy trình, quy ñịnh. 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá cơ quan tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp 
thực hiện ñúng các VBPL 

 

 

- Tỷ lệ doanh nghiệp không biết là có cơ chế khiếu nại trong trường hợp 
gặp cán bộ, thuộc cơ quan làm trái với các quy ñịnh của pháp luật 
hoặc gây khó khăn khi giải quyết TTHC 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá cơ quan có thực hiện các hoạt ñộng 
hỗ trợ pháp lý 

 

8 Vai trò người ñứng ñầu 20% 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá Người ñứng ñầu cơ quan có ảnh hưởng 
tới công tác cải cách thủ tục hành chính tại sở ban ngành 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá Người ñứng ñầu cơ quan có hành ñộng 
cụ thể và thiết thực ñể giải quyết các vấn ñề của doanh nghiệp 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá Người ñứng ñầu cơ quan biết lắng nghe 
và tiếp thu các ý kiến góp ý của doanh nghiệp 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá Người ñứng ñầu cơ quan chưa 
giải quyết nhanh chóng và triệt ñể các vấn ñề của doanh nghiệp 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá Người ñứng ñầu cơ quan kiên trì 
cải thiện văn hóa ứng xử của công chức và hệ thống chính quyền 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ủng hộ Người ñứng ñầu cơ quan  

 
Tổng cộng 100% 

 

2) Bộ chỉ tiêu ñánh giá năng lực cạnh tranh Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã 
và thành phố Huế 

Stt Các chỉ số, chỉ tiêu Trọng số 

1 Tính minh bạch và tiếp cận thông tin 10% 

a ðánh giá trang thông tin ñiện tử của cơ quan 
 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñã từng truy cập vào trang cổng thông tin 
ñiện tử của ñơn vị khảo sát 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp thường xuyên tìm ñược thông tin cần thiết 
trên Website 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá Website ñáp ứng nhu cầu thông tin 
của Doanh nghiệp 
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Stt Các chỉ số, chỉ tiêu Trọng số 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá mất nhiều thời gian ñể tìm ñược 
thông tin 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá thông tin trên Website còn nghèo nàn  

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá thông tin ñược cập nhật thường xuyên  

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá thủ tục ñăng ký và truy cập phức tạp  

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá các VBQPPL mới ñược cập nhật 
trên Website 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp cho biết Website có hỗ trợ dịch vụ hỏi ñáp 
trực tuyến 

 

b ðánh giá bộ phận một cửa  

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá thủ tục ñược niêm yết công khai  

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá phí và lệ phí ñược công khai minh bạch  

c Tính công bằng trong tiếp cận thông tin  

 

- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá “mối quan hệ” sẽ giúp các doanh nghiệp 
thuận lợi hơn trong tiếp cận các thông tin, tài liệu quan trọng của 
ñịa phương 

 

2 Tính năng ñộng của ðịa phương 15% 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá cơ quan thực hiện có kết quả, tích cực 
vào cuộc khi thực hiện chỉ ñạo, chủ trương, quyết ñịnh của UBND tỉnh 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp hài lòng về khả năng nắm bắt và xử lý những 
bất cập, vướng mắt của doanh nghiệp trong phạm vi quyền hạn 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá cơ quan chủ ñộng tham mưu và 
kiến nghị UBND tỉnh các ñề xuất hoặc giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá cơ quan ñã xây dựng và triển khai 
kế hoạch hành ñộng cụ thể 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá cơ quan có hiện tượng trì hoãn/chậm trễ 
thực hiện các quyết ñịnh/chủ trương của UBND tỉnh 

 

3 Chi phí thời gian 10% 

a ðánh giá quá trình làm thủ tục tại bộ phận một cửa 
 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá cán bộ một cửa (hoặc các bộ phận 
có giao dịch cùng doanh nghiệp) ứng xử chuyên nghiệp, ñúng mực 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá quy trình và thủ tục thực hiện 
TTHC ñơn giản 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá thời gian giải quyết TTHC theo 
ñúng quy ñịnh pháp luật hiện hành 
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Stt Các chỉ số, chỉ tiêu Trọng số 

b Hoạt ñộng thanh tra, kiểm tra  

 

- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá hoạt ñộng thanh tra, kiểm tra gây 
cản trở ñáng kể ñến quá trình sản xuất kinh doanh 

 

4 Chi phí không chính thức 10% 

 

- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá có hiện tượng cán bộ không 
nhiệt tình/chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính 

 

 

- Phần trăm trong tổng lợi nhuận doanh nghiệp bỏ ra hàng năm ñể 
chi các khoản “chi phí không chính thức” cho cán bộ tại ñịa phương 

 

 

- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá chi phí không chính thức ở mức 
chấp nhận ñược 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá hiện tượng nhũng nhiễu là phổ biến  

 

- Tỷ lệ doanh nghiệp ñồng ý rằng doanh nghiệp phải chi trả chi phí 
không chính thức nếu muốn công việc ñược thuận lợi 

 

 

- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá các khoản phí, lệ phí ñã giảm xuống 
(tính ñến hết tháng 07/2018) 

 

 

- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá thủ tục, giấy tờ giảm nhiều (tính 
ñến hết tháng 07/2018) 

 

 

- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá chi phí không chính thức ñã giảm xuống 
(tính ñến hết tháng 07/2018) 

 

 

- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá hiện tượng gây khó khăn cho 
doanh nghiệp ñã giảm bớt 

 

 

- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá nội dung thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp 
có sự chồng chéo/trùng lặp với các cơ quan khác 

 

5 Cạnh tranh bình ñẳng 10% 

 

- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá chính quyền ñịa phương ưu ái hơn 
cho Tổng công ty, tập ñoàn lớn, doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp 
có vốn ñầu tư nước ngoài 

 

 

- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá nhóm doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp 
quốc doanh và doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài có lợi hơn 
trong tiếp cận thông tin 

 

 

- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá việc ưu ái cho Tổng công ty, 
Tập ñoàn lớn, doanh nghiệp có vốn Nhà nước, doanh nghiệp có 
vốn ñầu tư nước ngoài gây khó khăn cho doanh nghiệp 
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Stt Các chỉ số, chỉ tiêu Trọng số 

6 Hỗ trợ Doanh nghiệp 15% 

 

- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá chương trình hỗ trợ doanh nghiệp 
của ñịa phương là thiết thực 

 

 

- Tỷ lệ doanh nghiệp ñồng tình nên tham gia các buổi ñối thoại 
doanh nghiệp do các ñịa phương tổ chức 

 

 

- Tỷ lệ doanh nghiệp ñồng ý với nhận ñịnh chủ trương giải quyết 
vấn ñề sau ñối thoại có hiệu quả 

 

 

- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá ñối thoại chủ yếu tập hợp 
doanh nghiệp lớn 

 

 

- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá ñịa phương có kế hoạch cụ thể, 
tiếp thu và thay ñổi sau ñối thoại 

 

 

- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá hoạt ñộng quản lý hành chính có 
cải thiện sau ñối thoại 

 

 

- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá hiện tượng gây khó khăn cho 
doanh nghiệp giảm bớt 

 

7 Thiết chế pháp lý 10% 

 

- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá cơ quan thực thi VBPL nhất quán 
giữa các nhóm ñối tượng 

 

 - Thực thi văn bản pháp luật nhất quán giữa các phòng ban   

 
- Thực thi văn bản pháp luật nhất quán với các ñịa phương hay các 
sở ban ngành khác  

 

 

- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá cơ quan thực thi VBPL nghiêm minh 
theo ñúng quy trình, quy ñịnh. 

 

 

- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá cơ quan tư vấn, hỗ trợ DN thực hiện 
ñúng các VBPL 

 

 

- Tỷ lệ doanh nghiệp không biết là có cơ chế khiếu nại trong 
trường hợp gặp cán bộ thuộc cơ quan làm trái với các quy ñịnh 
của pháp luật hoặc gây khó khăn khi giải quyết TTHC 

 

 

- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá cơ quan có thực hiện các hoạt ñộng 
hỗ trợ pháp lý  
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Stt Các chỉ số, chỉ tiêu Trọng số 

8 Vai trò người ñứng ñầu 20% 

 

- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá Người ñứng ñầu cơ quan có ảnh hưởng 
tới công tác cải cách thủ tục hành chính tại ñịa phương 

 

 

- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá Người ñứng ñầu cơ quan có hành ñộng 
cụ thể và thiết thực ñể giải quyết các vấn ñề của doanh nghiệp 

 

 

- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá Người ñứng ñầu cơ quan biết lắng nghe 
và tiếp thu các ý kiến góp ý của doanh nghiệp 

 

 

- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá Người ñứng ñầu cơ quan chưa 
giải quyết nhanh chóng và triệt ñể các vấn ñề của doanh nghiệp 

 

 

- Tỷ lệ doanh nghiệp ñánh giá Người ñứng ñầu cơ quan kiên trì 
cải thiện văn hóa ứng xử của công chức và hệ thống chính quyền 

 

 
- Tỷ lệ doanh nghiệp ủng hộ Người ñứng ñầu cơ quan  

 
Tổng cộng 100% 
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