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

 

       Số:  116 /UBND-KTTH Lạng Sơn, ngày 31 tháng 01 năm 2019 
 

   V/v triển khai Bộ chỉ số đánh giá 
năng lực cạnh tranh các sở, ban, 

ngành, UBND cấp huyện năm 2018

 

   
                            
                                    Kính gửi: 
                                                 - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; 
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

                                                - UBND các huyện, thành phố. 
                          

Xem xét Báo cáo số 33/BC-SKHĐT ngày 28/01/2019 của Sở Kế hoạch 
và Đầu tư về kết quả triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, 
ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Lạng Sơn năm 2018, UBND tỉnh chỉ 
đạo như sau: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 

- Vận dụng kết quả phân tích đánh giá về các chỉ số DDCI cho công tác lập 
kế hoạch và triển khai nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của đơn vị. 

- Đẩy mạnh công tác tác thông tin truyền thông về thông điệp, nỗ lực và 
kết quả cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, đặc biệt là việc triển 
khai thực hiện Bộ chỉ số DDCI. 

- Chủ động đặt mục tiêu, xác định lộ trình triển khai cụ thể các hoạt động 
nhằm cải thiện các lĩnh vực do cơ quan, đơn vị phụ trách và tăng cường tương 
tác với cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã; tập trung xây dựng và phát triển 
một số sáng kiến đột phá trong lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ 
doanh nghiệp tiếp cận đất đai, tăng cường thiết chế pháp lý và an ninh trật tự, 
tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Rà soát (kiểm tra, xác minh lại các nội dung phản ánh của doanh 
nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh), hoàn thiện báo cáo kết quả Bộ chỉ số đánh 
giá năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện năm 2018; gửi 
báo cáo đến các cơ quan, đơn vị liên quan trong tháng 02/2019. 

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn, các cơ quan liên quan tiếp tục 
nghiên cứu, cải tiến phướng pháp đánh giá, nội dung Bộ chỉ số đánh giá năng 
lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn năm 2019 đảm bảo hiệu quả, thiết thực hơn. 
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3. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục là cầu 
nối giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã với chính quyền các cấp của tỉnh để hỗ trợ  
triển khai bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; 
truyền đạt tới các doanh nghiệp, hợp tác xã cần đánh giá khách quan, trung thực, 
nâng cao trách nhiệm với các cấp chính quyền tỉnh chung tay cải cách thủ tục 
hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh của tỉnh trong các năm tiếp theo./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như  trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng CV, TTTH-CB;              
- Lưu: VT, KTTH (VTD).  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

  
 
 
 
 
 

Nguyễn Công Trưởng 
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