
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 
 

Số:          /UBND-TCKH 
V/v điều chỉnh, thay đổi một số chỉ số 

thành phần DDCI huyện Cao Lộc  

năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Lộc, ngày         tháng 9  năm 2021 

                                         

Kính gửi: Các Phòng, ban, đơn vị chuyên môn huyện. 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 16/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp 

tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

 Căn cứ kết quả công bố Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); 

cấp sở, ban, ngành (DDCI) của tỉnh Lạng Sơn năm 2020. 

 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 14/5/2021 về 

nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2021 của UBND huyện Cao Lộc, 

tỉnh Lạng Sơn. 

 Qua quá trình rà soát, thực hiện các nhiệm vụ, để các đơn vị thực hiện hiệu 

quả, đầy đủ theo các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 

14/5/2021; UBND huyện điều chỉnh, thay đổi một số nội dung như sau: 

 - Thay đổi, điều chỉnh Bỏ một số nội dung của các chỉ tiêu thành phần 

trong Biểu kèm theo Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 14/5/2021, cụ thể: 

 + Nội dung tại mục 1,3,5 của Phần II (Chỉ số 2: Chi phí thời gian). 

 + Nội dung tại mục 1,12,13,15,17,21 của Phần V (Chỉ số 5: Dịch vụ hỗ trợ 

Doanh nghiệp). 

 + Nội dung tại mục 4,6,8,9,10 của Phần VII (Chỉ số 7: Vai trò người đứng đầu 

địa phương). 

 + Nội dung tại mục 5,9,15 của Phần VIII (Chỉ số 8: Tiếp cận đất đai và tính ổn 

định trong sử dụng đất). 

 - Bổ sung một số nội dung của các chỉ số thành phần trong Biểu kèm theo 

Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 14/5/2021, cụ thể: 

(Có Biểu chi tiết kèm theo Công văn này) 

 - Các nội dung phân công, thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 190/KH-

UBND ngày 14/5/2021 của UBND huyện Cao Lộc giữ nguyên, không thay đổi. 

UBND huyện giao các phòng, ban, đơn vị chủ động nghiên cứu, nghiêm túc 

thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (B/cáo); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Công an huyện; Viện Kiểm sát huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT,TCKH. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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