
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
           Số: 1331 /SKHĐT-ĐKKD Lạng Sơn, ngày 17  tháng 10  năm 2018 
V/v đôn đốc triển khai thực hiện  
   chỉ số DDCI, PCI năm 2018.  
 

                   Kính gửi:  
                                        - Các Sở, ban, ngành tỉnh; 
                      - UBND các Huyện, thành phố. 

 

Nhằm tạo những chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh và 
cải thiện vị trí xếp hạng của chỉ số PCI, khắc phục những chỉ số thành phần còn 
yếu thông qua kết quả đánh giá DDCI năm 2107; UBND tỉnh đã ban hành các 
kế hoạch: Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 04/5/2108 về nâng cao chỉ số năng 
lực cạnh tranh (PCI) và chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, 
UBND các huyện, thành phố năm 2018; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 
04/5/2108 thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành 
và UBND các huyện, thành phố năm 2018. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Thủ 
trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ 
chức xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; gắn việc thực hiện cải thiện các chỉ 
số thành phần DDCI của mỗi đơn vị với các chỉ số thành phần PCI, phát huy 
những điểm mạnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác cải 
thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh PCI năm 
2018. 

Thực hiện Thông báo số 189/TB-UBND tỉnh ngày 26/4/2018 của UBND 
tỉnh về Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
tại cuộc họp triển khai kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và 
chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, 
thành phố năm 2018 (DDCI); căn cứ Báo cáo phân tích chỉ số đánh giá DDCI 
năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp và gửi đến các sở, ban, ngành và 
UBND các huyện, thành phố các nội dung chỉ số thành phần DDCI năm 2017 
còn thấp điểm của từng đơn vị để làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch thực 
hiện năm 2018. Đồng thời, đã phối hợp với đơn vị tư vấn DDCI tổ chức các khóa 
tập huấn  về phân tích kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp 
sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố năm 2017 và hướng dẫn công tác lập 
kế hoạch nâng cao chỉ số PCI, DDCI năm 2018; lấy ý kiến tham gia đối với phiếu 
khảo sát ý kiến của doanh nghiệp đối với các Sở, ban, ngành và chính quyền tỉnh. 

Đến thời điểm hiện nay đã hoàn thành Phiếu khảo sát ý kiến các doanh 
nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Đơn vị tư vấn DDCI sẽ tiến hành phát 
Phiếu khảo sát trong khoảng thời gian từ 20/10/2018 đến 20/11/2018. Trong 
tháng 12/208 và tháng 01/2019 hoàn tất việc thu phiếu, phân tích số liệu và công 
bố kết quả DDCI năm 2018. Để hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc tham gia 
điền các thông tin vào Phiếu khảo sát, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình 
thông qua việc góp ý vào phiếu khảo sát trưng cầu ý kiến trên tinh thần xây 
dựng, phản ánh một cách khách quan và trung thực, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi 
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thông tin của Phiếu khảo sát đến các cơ quan để cập nhật đăng tải trên trang 
thông tin điện tử của đơn vị, đồng thời tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn doanh 
nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể (đặc biệt là các doanh nghiệp, HTX, hộ 
kinh doanh có tương tác với cơ quan, đơn vị)... Kết quả khảo sát, điều tra là căn 
cứ quan trọng để xem xét, so sánh chất lượng điều hành kinh tế của các sở, ban, 
ngành và UBND các huyện, thành phố trong công tác cải thiện môi trường đầu 
tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2018 và những năm 
tiếp theo.  

Với trách nhiệm là cơ quan đầu mối theo dõi, tổng hợp thực hiện Kế hoạch 
của UBND về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và chỉ số đánh giá năng 
lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2018; Sở 
Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các 
huyện, thành phố chủ động đẩy mạnh tuyên truyền thông tin về nỗ lực cải thiện 
Bộ chỉ số DDCI của đơn vị trên các phương tiện thông tin truyền thông (website 
của đơn vị, đài, báo); tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải 
thiện các chỉ số thành phần DDCI, PCI năm 2018 đạt được mục tiêu đã đề ra. 

(Gửi kèm Công văn này Phiếu khảo sát ý kiến của doanh nghiệp) 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 
thành phố quan tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- UBND tỉnh (B/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng CM thuộc Sở; 
- Lưu: VT, ĐKKD. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Đã ký 
 
 

Phùng Thị Thanh Nga 
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