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GIẤY MỜI 

Họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh 

tranh (DDCI) trong Quý I, phương hướng triển khai thực hiện  

trong 09 tháng cuối năm 2022 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND huyện 

Cao Lộc phấn đấu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, UBND cấp huyện 

(DDCI) thuộc tốp đầu của tỉnh Lạng Sơn và phấn đấu tỷ lệ giải quyết thủ tục 

hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tổng số hồ sơ 

đạt trên 20% trở lên năm 2022. UBND huyện Cao Lộc tổ chức cuộc họp đánh 

giá công tác thực hiện việc cải thiện chỉ số DDCI huyện Cao Lộc Quý I, phương 

hướng triển khai thực hiện các giải pháp trong 09 tháng cuối năm 2022 với các 

thành phần như sau: 

1. Thành phần: 

- Đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh Văn phòng và Chuyên viên phụ trách tham mưu công tác DDCI, 

Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Trưởng phòng và Chuyên viên phụ trách tham mưu công tác DDCI các 

phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nội 

vụ, Tư pháp, Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, Văn hóa và Thông tin;  

- Chánh Thanh tra và Chuyên viên phụ trách tham mưu công tác DDCI, 

Thanh tra huyện; 

- Giám đốc và Chuyên viên phụ trách tham mưu công tác DDCI, Trung 

tâm Phát triển quỹ đất; 

- Thủ trưởng các cơ quan: Công an huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, Chi cục 

Thuế, Kho bạc nhà nước huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện. 

2. Nội dung: 

- Đánh giá việc triển khai thực hiện nâng cao chỉ số DDCI huyện Cao Lộc 

trong Quý I năm 2022; khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Giải 

pháp thực hiện việc nâng cao chỉ số DDCI huyện Cao Lộc trong 09 tháng cuối 

năm 2022. 

- Tham gia góp ý vào Dự thảo Kế hoạch Cải thiện, nâng cao chỉ số năng 

lực cạnh tranh (DDCI) huyện Cao Lộc năm 2022. 

- Tham gia góp ý vào Dự thảo Kế hoạch Khắc phục, cải thiện các chỉ số 

thấp của Chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) huyện Cao Lộc trong năm 2022. 



3. Thời gian: Từ 14 giờ, ngày 05 tháng 5 năm 2022. 

4. Địa điểm: Tại phòng họp số 01, Trụ sở HĐND và UBND huyện. 

5. Tổ chức thực hiện: 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chuẩn bị tài liệu cuộc họp. 

- Các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách chuẩn bị ý 

kiến và tham gia đóng góp ý vào dự thảo Báo cáo và dự thảo kế hoạch thực hiện 

của huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc yêu cầu các phòng, ban, cơ quan cử 

đúng thành phần và tham dự đúng thời gian, địa điểm trên./. 

Giấy mời này thay thế Giấy mời số 117/GM-UBND ngày 25/4/2022 của 

UBND huyện Cao Lộc. 

 
Nơi nhận:                                                                     
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND huyện;                                                                           

- C, PCVP; 

- Lưu: VT.          

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Đào Anh Tuấn 
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