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CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Số: 10/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 28 tháng 6 năm 2019

CHỈ THỊ
Về việc cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019 (PCI 2019)
Theo Báo cáo PCI năm 2018, PCI tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ñạt 64,02 ñiểm nằm
trong nhóm khá, xếp hạng 21/63 tỉnh thành, giảm 5 bậc so với năm 2017 và 2016
(Năm 2016 ñạt 60,5 ñiểm, xếp hạng 16/63 tỉnh thành; năm 2017 ñạt 64,43 ñiểm, xếp
hạng 16/63) và ñứng thứ 4/8 tỉnh, thành vùng ðông Nam Bộ (sau Bình Dương, thành
phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh 1) Bên cạnh các chỉ số có sự cải thiện (Tiếp cận ñất
ñai, Chi phí thời gian, Chi phí không chính thức, Cạnh tranh bình ñẳng, Tính năng
ñộng của chính quyền tỉnh, Thiết chế pháp lý & an ninh trật tự), vẫn còn 4 chỉ số
chưa ñược cải thiện, gồm: ðào tạo lao ñộng, Gia nhập thị trường, Dịch vụ Hỗ trợ
doanh nghiệp, Tính minh bạch. Do ñó, bên cạnh việc thực hiện các chương trình, kế
hoạch về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh ñã ñề ra trong năm 2019; Quyết ñịnh số
2978/Qð-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành ñộng
về cải thiện môi trường kinh doanh, ñầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh (PCI) giai ñoạn 2015-2016, ñịnh hướng ñến năm 2020 tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu, ñể cải thiện môi trường ñầu tư, sản xuất kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh 2019 và các năm tiếp theo nhằm tạo ñộng lực thúc ñẩy hoạt ñộng
của doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế năm 2019 và giai ñoạn tiếp theo, Chủ
tịch UBND tỉnh chỉ thị:
I. ðối với các chỉ số thành phần của PCI cần phải cải thiện:
Các chỉ số ðào tạo lao ñộng, Gia nhập thị trường, Dịch vụ hỗ trợ doanh
nghiệp, Tính minh bạch năm 2018 bị giảm ñiểm so với năm 2017, UBND tỉnh chỉ
ñạo các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố, các ñơn vị có liên quan
nghiêm túc triển khai các giải pháp nhằm cải thiện ñiểm số các chỉ số như sau:
1. Chỉ số ðào tạo lao ñộng:
- Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội và Sở Giáo dục và ðào tạo rà soát, có
kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng ñào tạo tại hệ thống trung tâm lao ñộng,
trường ñào tạo nghề, trung tâm giới thiệu việc làm; gắn kết giữa doanh nghiệp và hệ
thống ñào tạo dạy nghề của tỉnh; cần tăng cường các giải pháp: Tiếp tục triển khai
quy hoạch phát triển nhân lực của Tỉnh có hiệu quả trong ñó tập trung vào ðề án ñào
tạo nguồn nhân lực cho hai ngành công nghiệp hỗ trợ và logistic; Căn cứ kết quả
khảo sát - ñiều tra lao ñộng nông thôn về nhu cầu ñào tạo nghề, gắn với giải quyết
việc làm và chuyển dịch lao ñộng nông nghiệp sang phi nông nghiệp... triển

