
 

 

 
 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:            /SGDĐT-VP        

  

   Hải Phòng, ngày       tháng 01 năm 2023 
 
 

V/v thực hiện các nhiệm vụ đẩy mạnh cải 

thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng 

cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của 

thành phố 

 

 

 

Kính gửi các ông (bà): Trưởng các phòng cơ quan Sở. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 23/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2022-

2023 của thành phố Hải Phòng; Công văn số 18/UBND-TC2 ngày 03/01/2023 

của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tập trung đẩy mạnh cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của thành phố; Kế 

hoạch số 97/KH-SGDĐT ngày 30/8/2022 về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh 

PCI năm 2022-2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo, 

       Để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế và đẩy mạnh cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của thành phố cũng 

như thực hiện các nhiệm vụ của Sở đã phân công tại Kế hoạch số 97/KH-SGDĐT 

ngày 30/8/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chung: 

 - Tập trung thực hiện ngay mô hình “Kết nối thủ tục giấy phép kinh doanh 

có điều kiện” trong tháng 01/2023 để công khai các thông tin, nội dung trên Cổng 

thông tin điện tử của Sở GD&ĐT; 

 - Tăng cường ứng dụng công nghệ 4.0 trong hướng dẫn, giải đáp trực tuyến 

cho doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT, nghiên cứu sớm 

đưa vào sử dụng hình thức trả lời trực tuyến sử dụng trí tuệ nhân tạo AI; 

 - Đổi mới giao diện, tính năng, tiện ích trên Cổng thông tin điện tử của Sở 

GD&ĐT; 

 - Kết nối Cổng thông tin điện tử của Sở với trang website DDCI của thành 

phố (https://haiphong.ddci.org.vn) để tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ công chức 

trong ngành giáo dục và đào tạo hiểu sâu hơn về chỉ số DDCI và nâng cao trách 

nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; 

 - Xây dựng sáng tạo nhiều mô hình mới hướng dẫn, hỗ trợ người dân và 

doanh nghiệp lập, hoàn thiện hồ sơ khi thực hiện các thủ tục hành chính, nhất là 

các thủ tục hành chính cấp độ 4 và thủ tục cấp Giấy chứng nhận kinh doanh có 

điều kiện để tăng tỷ lệ người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ hợp lệ ngay từ lần 

đầu tiên và giảm tỷ lệ hồ sơ phải sửa đổi, bổ sung ở mức thấp nhất; 
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- Tăng cường tuyên truyền, khuyến khích, vận động người dân và doanh 

nghiệp thực hiện thu phí, lệ phí bằng thanh toán qua thẻ, thanh toán điện tử, không 

dùng tiền mặt; 

 - Thực hiện đổi mới, cải cách hành chính mạnh mẽ, kết hợp chuyển đổi số 

trong ngành giáo dục và đào tạo; 

 - Đẩy mạnh thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

2. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 97/KH-

SGDĐT ngày 30/8/2022 của Sở GĐ&ĐT về nâng cao chỉ số năng lực cạnh 

tranh PCI năm 2022-2023 với các nội dung chính như sau: 

- Thực hiện hiệu quả 09 nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch đề ra: Chỉ số 

“Gia nhập thị trường”, Chỉ số “ Tính minh bạch”, Chỉ số “Chi phí thời gian”, Chỉ 

số “ Chi phí không chính thức”, Chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng”, Chỉ số “Tính 

năng động”, Chỉ số “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp”, Chỉ số “Đào tạo lao động”, 

Chỉ số “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự” nhằm duy trì mức điểm xếp hạng 

chỉ số PCI trong Top các sở, ban, ngành thành phố.  

- Thực hiện Chỉ số “Đào tạo lao động” xây dựng và triển khai kế hoạch công 

tác quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tại các đơn vị 

giáo dục trên địa bàn thành phố. Nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá Giáo dục 

phổ thông tại thành phố có chất lượng đạt chỉ số mục tiêu 2022-2025 đã đề ra. 

- Thực hiện Chỉ số “Đào tạo lao động” đối với nhiệm vụ nâng cao tỷ lệ 

điểm thi trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 - 2025. 

Trên cơ sở các nhiệm vụ trên, các đồng chí Trưởng phòng Sở chỉ đạo các 

đồng chí chuyên viên phụ trách thực hiện các nhiệm vụ theo phân công tại Kế 

hoạch số 97/KH-SGDĐT ngày 30/8/2022 của Sở GD&ĐT, đồng thời triển khai 

thực hiện hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhằm cải thiện 

mạnh mẽ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của Sở GD&ĐT.  

Trong quá trình thực hiện các phòng chủ động phối hợp với cá nhân, đơn 

vị liên quan để đảm bảo chất lượng, quy trình và tiến độ theo yêu cầu. Báo cáo 

định kỳ quý (trước ngày 10 của các tháng 3,6,9) và báo cáo năm trước ngày 05 

tháng 12 gửi về Văn phòng Sở để tổng hợp chung, báo cáo Ủy ban nhân dân 

thành phố và Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo tới các đơn vị, cá nhân để 

biết và nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

 

 

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

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Như kính gửi; 

- Đơn vị trực thuộc; 

- Cán bộ phụ trách PCI; 

- Webstie Sở; 

- Lưu: VT.                           

KT. GIÁM ĐỐC 

                  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
               

                     Phạm Quốc Hiệu 
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