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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông 

 

  

Căn cứ Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh về 

việc ban hành kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh 

Đắk Nông năm 2022; 

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện 

nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông 

năm 2022 của đơn vị mình, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

- Cải thiện điểm số và chỉ số PCI của tỉnh, phấn đấu góp phần đưa chỉ số 

PCI của tỉnh vào nhóm trung bình khá cả nước; phấn đấu trong năm 2022 tăng 2 

bậc trở lên so với năm 2021; 

- Cải thiện điểm số và chỉ số thành phần số 3 “Tính minh bạch” của tỉnh 

Đắk Nông; phấn đấu trong năm 2022 tăng trên 1,5 điểm so với năm 20211. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

(Theo Phụ lục đính kèm) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Thông tin – Báo chí Xuất bản: 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ 

được giao tại Kế hoạch này. 

- Chủ trì làm đầu mối theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị liên quan thực 

hiện các chỉ tiêu trong chỉ số thành phần thành phần số 3 “Tính minh bạch” 

được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 18/7/2022; tổng 

hợp kết quả định kỳ hàng quý báo cáo Lãnh đạo Sở chỉ đạo triển khai, xử lý 

vướng mắc (nếu có). 

2. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông: 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ 

được giao tại Kế hoạch này. 

- Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng thông tin được cung cấp trên 

Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. 

3. Phòng Công nghệ thông tin: 

                                           
1 Năm 2021, chỉ số Tính minh bạch của tỉnh Đắk Nông đạt 4.92 điểm; xếp thứ 60 cả nước; thấp hơn điểm trung 

vị là 1,1 điểm 
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- Chủ trì phối hợp với Văn phòng Sở khẩn trương triển khai sớm đưa vào 

vận hành Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh, tạo môi trường làm 

việc liên thông, hiện đại và chuyên nghiệp, tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao 

hiệu quả công việc, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. 

- Đẩy nhanh triển khai mô hình chính quyền điện tử, phấn đấu để hầu hết 

các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 4; hoàn thành xây dựng nền 

tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh và kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ 

dữ liệu quốc gia 

Trên đây là Kế hoạch Triển khai thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2022 của Sở Thông tin và 

Truyền thông./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở KHĐT (b/c); 

- Ban Giám đốc; 

- Các phòng, trung tâm; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Văn Thương 
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