
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
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               Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

   

Ngày 15/4/2021, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã chủ trì 

công bố báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2020, theo đó 

điểm chỉ số PCI  năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn tiếp tục có sự cải thiện với tổng 

điểm đạt 62,43 điểm và tăng 01 bậc so với năm 2019 với thứ tự xếp hạng là 

49/63 tỉnh thành. Tuy nhiên, chỉ  có 03/10 chỉ số thành phần (chi phí thời gian, 

chi phí không chính thức, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp) có sự gia tăng về số 

điểm, còn 07/10 chỉ số thành phần giảm điểm so với năm 2019. Do đó, để tiếp 

tục có các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, nâng cao hạng chỉ số PCI, 

góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh của tỉnh trong năm 2021 và các năm tiếp theo, UBND tỉnh dự kiến tổ 

chức Hội nghị bàn giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh vào 

ngày 10/5/2021. Để chuẩn bị tốt chương trình và các điều kiện tổ chức Hội nghị, 

đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp 

tỉnh và các cơ quan liên tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội  nghị bàn giải pháp 

cải thiện điểm chỉ số thành phần PCI tỉnh Lạng Sơn năm 2021; hoàn thành, báo 

cáo UBND tỉnh trước ngày 05/5/2021. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan 

liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C,PVP UBND tỉnh, 

 các phòng CV, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VTD). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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