ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1895/UBND-TH

Cao Bằng, ngày 22 tháng 7 năm 2022

V/v thực hiện giải pháp cải thiện các chỉ
số liên quan đến môi trường kinh doanh

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Giám đốc các sở, Thủ trưởng ban, ngành;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Thực hiện Công văn số 4558/VPCP-KSTT ngày 21 tháng 7 năm 2022 của
Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện giải pháp cải thiện các chỉ số liên quan đến
môi trường kinh doanh tại Văn bản số 4358/BKHĐT-QLKTTW ngày 29 tháng 6
năm 2022 về việc đề xuất giải pháp cải thiện các chỉ số liên quan đến môi trường
kinh doanh (gửi kèm trên hệ thống VNPT ioffice 4.0), Chủ tịch UBND tỉnh có ý
kiến chỉ đạo như sau:
1. Các đồng chí Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân
dân các huyện, thành phố chỉ đạo nghiên cứu, thực hiện giải pháp cải thiện các chỉ
số về môi trường kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất tại Văn bản số
4358/BKHĐT-QLKTTW nêu trên để bảo đảm triển khai có hiệu quả Nghị quyết số
02/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Quyết định
số 64/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch
hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 10/01/2022 của Chính phủ về
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường nâng cao năng lực cạnh
tranh Quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; xây dựng Kế hoạch nâng cao
năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI) năm 2022 của cơ quan, địa
phương, nhằm quyết liệt thực hiện hiệu quả mục tiêu cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2022 của tỉnh.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa
phương tiếp thu, vận dụng các giải pháp cải thiện các chỉ số về môi trường kinh
doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất tại Văn bản số 4358/BKHĐT-QLKTTW
nêu trên trong việc xây dựng Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
(PCI) năm 2022 tỉnh Cao Bằng và tổ chức đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện theo
định kỳ trình UBND tỉnh xem xét, ban hành theo quy định.
Căn cứ ý kiến trên, các cơ quan, đơn vị và địa phương khẩn trương, nghiêm
túc tổ chức, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, các CV;
- Lưu: VT, TH(Nh).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trịnh Sỹ Tài

