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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lê Tuấn Minh, Chủ tịch UBND huyện  

tại cuộc họp xem xét chỉ đạo triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá 

năng lực cạnh canh DDCI năm 2022 huyện Văn Lãng 

 
 

Ngày 24/06/2022, đồng chí Lê Tuấn Minh, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì 

cuộc họp xem xét chỉ đạo triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh 

canh DDCI năm 2022 huyện Văn Lãng. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn 

Thị Minh Hải, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy kiêm Trưởng Phòng 

Nội vụ huyện - Uỷ viên BTV Huyện ủy chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Bộ chỉ số đánh 

giá năng lực cạnh tranh DDCI (nhiệm vụ trọng tâm số 14 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy); đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của huyện; đại diện Lãnh 

đạo các đơn vị: Công an huyện, Đội Quản lý thị trường số 7, Chi Cục thuế khu vực 

III, Trung tâm Y tế, Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội, Văn phòng đăng ký đất 

đai, Trung tâm PTQĐ huyện. 

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo về công 

tác Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) huyện Văn Lãng năm 2022 và ý kiến 

tham gia của các cơ quan, đơn vị liên quan, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận 

như sau: 

1. Ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực, chủ động của Phòng Tài chính - Kế 

hoạch, sự tham gia phối hợp có hiệu quả của các phòng, ban, ngành, UBND các 

xã, thị trấn, trong việc thực hiện, xây dựng các kế hoạch, văn bản, triển khải thực 

hiện để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện DDCI.  

2. Để tiếp tục giữ vững và tạo được những chuyển biến tích cực về môi 

trường đầu tư kinh doanh và cải thiện vị trí xếp hạng chỉ số DDCI của huyện năm 

2022 và các năm tiếp theo, cần tiếp tục nghiêm túc thực hiện tốt, đạt hiệu quả một số 

nhiệm vụ cụ thể sau: 

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phải xem công tác cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tậm, thường xuyên, 

quan trọng trong công tác chỉ đạo điều hành, là mục tiêu quan trọng trong thực hiện 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

- Yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 07/4/2022 

của UBND huyện khẩn trương chỉ đạo, tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện cụ thể tại đơn vị; tập chung vào các chỉ tiêu thông tin có điểm số xếp hạng 

thấp trong năm 2021 và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về kết quả 

thực hiện của đơn vị mình. 
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 - Thường xuyên quán triệt về tư tưởng, nhận thức để tạo ra sự chuyển biến 

mạnh trong đội ngũ cán bộ, công chức về thái độ, trách nhiệm, tác phong thực thi 

công vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nền hành chính phục 

vụ; cần xác định thái độ phục vụ của cán bộ là nguyên nhân cốt lõi mang đến cải 

thiện điểm số, cán bộ công chức chủ động hướng dẫn doanh nghiệp trong giải 

quyết các thủ tục hành chính, tiếp cận các thông tin... 

 - Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có thủ tục hành chính, khẩn 

trương ban hành thông báo về "đường dây nóng" tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của 

doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện rà 

soát các thủ tục hành chính, kịp thời phát hiện những vấn đề gây khó khăn, phiền 

hà, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn, đề xuất với cơ quan có thẩm 

quyền về các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm thời hạn giải 

quyết, phí và lệ phí. 

- Tiếp tục nâng cao vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc cải 

thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tạo sự chuyển biến trong phục vụ của đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, mà trọng 

tâm là cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch. Trên cơ sở 

chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực đơn vị, mình thường xuyên tổ chức gặp 

mặt, đối thoại để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư bằng nhiều 

hình thức để lắng nghe tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp, chủ động phối hợp và có 

biện pháp giải quyết tháo gỡ khó khăn. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch chủ động 

tham mưu, đề xuất UBND huyện tổ chức gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp 

trong quý III năm 2022.  

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến các 

chính sách về quản lý, sử dụng đất đai tới các cá nhân, tổ chức; tổ chức đối thoại 

theo chuyên đề về lĩnh vực đất đai để hướng đẫn các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp 

cận quỹ đất; đồng thời chủ động, tích cực tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc 

trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

- Phòng Văn hóa - Thông tin huyện: Phân công cán bộ quản lý, đảm bảo máy 

móc trang thiết bị, thường xuyên theo dõi, vận hành Trang thông tin điện tử của 

huyện, cập nhật thông tin hàng ngày, hàng giờ các hoạt động, văn bản chỉ đạo của 

UBND huyện. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn công bố rộng rãi, đầy 

đủ và kịp thời các thông tin về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 

huyện; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế 

hoạch phát triển các khu du lịch; quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; 

danh mục các dự án kêu gọi đầu tư; các chính sách ưu đãi đầu tư; các văn bản quy 

phạm pháp luật mới, đặc biệt là các thông tin hữu ích với doanh nghiệp trên Trang 

thông tin điện tử của huyện. 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện: Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị 

niêm yết đầy đủ, công khai Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND huyện, xã; các loại và mức phí, danh mục TTHC tạo thuận lợi cho người 

dân và doanh nghiệp đến tra cứu bằng nhiều hình thức. 
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UBND huyện thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện đến 

các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                       
- TT. Huyện ủy;  

- TT. HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Đ/c Nguyễn Thị Minh Hải; 

- Các CQCM thuộc UBND huyện;  

- Các đơn vị: Công an huyện; KBNN huyện; 

BHXH huyện; Đội QLTT số 7; Chi Cục thuế  

khu vực III; Trung tâm Y tế ; Trung tâm PTQĐ; 

VP đăng ký đất đai, TT VH TT&TT; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT.                               

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Đình Phước 

 


		2022-07-01T11:00:34+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lãng<vanthu_ubvanlang@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




