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 Kính gửi:  

     - Sở Kế hoac̣h và Đầu tư; 

     - Sở Thông tin và Truyền thông; 

     - Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh. 

 
                         

Xem xét Báo cáo số 650/BC-SKHĐT ngày 06/12/2019 của Sở Kế hoac̣h và 

Đầu tư về kết quả triển khai Bô ̣chỉ số đá nh giá năng lưc̣ caṇh tranh các sở , ban, 

ngành và UBND cấp huyện (DDCI) năm 2019, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý tổ chức Hội nghị  của UBND tỉnh công bố kết quả  Bô ̣chỉ số 

đánh giá năng lưc̣ ca ̣ nh tranh các sở , ban, ngành và UBND cấp huyện (DDCI) 

tỉnh Lạng Sơn năm 2019: 

- Thành phần  mời: Lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ 

tỉnh, đaị diêṇ lañh đaọ VCCI , thủ trưởng các sở , ban, ngành tỉnh; đại diện lãnh 

đạo các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế, Dân tộc, Văn hóa – Xã 

hội; Chủ tịch UBND các huyện , thành phố; lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh; lãnh đạo Hiêp̣ hôị doanh nghiêp̣ tỉnh ; lãnh đạo Hội doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; đơn 

vị tư vấn ; các cơ quan thông tin đại chúng : Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh , 

Báo Lạng Sơn , Báo nhân dân thường trú tại Lạng Sơn , Báo tiền phong thường 

trú tại Lạng Sơn, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Lạng Sơn; 10 doanh 

nghiệp tiêu biểu của tỉnh.  

- Thời gian , điạ điểm: Dự kiến 1 buổi từ 8 giờ 00 ngày 25/12/2019 (thứ 

Tư), tại Hội trường tầng 2 HĐND-UBND tỉnh. 

2. Giao Sở Kế hoac̣h và Đầu tư:  

- Xây dựng chương trình, kịch bản tổ chức Hội nghị trên; chuẩn bi ̣ báo 

cáo kết quả bộ chỉ số DDCI tỉnh Lạng Sơn năm 2019 và các tài liệu liên quan; 

dư ̣thảo các bài phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh ; phối hơp̣ với đơn vi ̣ tư vấn 

chuẩn bi ̣ các nôị dung liên quan ; thực hiện công tác hậu cần phục vụ Hội nghị. 

Thời gian hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 18/12/2019.  

- Liên hê ̣để mời đaị diêṇ lañh đaọ VCCI.  
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3. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư 

chuẩn bị các báo cáo , chuẩn bi ̣ bài phát bi ểu cho lãnh đạo tỉnh. Chuẩn bị hội 

trường, ma két hội nghị, phát hành giấy mời. 

4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công tác truyền thông về Hội 

nghị công bố DDCI năm 2019 trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

5. Về đề xuất thay đổi cơ quan làm đầu mối phối hợp với đơn vị tư vấn 

triển khai DDCI năm 2020: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với 

Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh nghiên cứu, đề xuất lại; 

hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 12/2019. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

   các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH (VTD). 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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