
UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG HĐND-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          / VP TP. Lạng Sơn, ngày     tháng 5 năm 2022 

V/v đề nghị phối hợp thực hiện giải 

pháp cải thiện Bộ chỉ số đánh giá năng 

lực cạnh tranh (DDCI) năm 2022 

 

 

 

Kính gửi:  Các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố; 

  
  

Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 12/4/2022 của UBND Thành 

phố về cải thiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2022. 

 Để cải thiện chỉ số “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin” giúp người 

dân, doanh nghiệp tiếp cận được nguồn thông tin về cơ chế, chính sách trên địa 

bàn. Văn phòng HĐND-UBND thành phố đã thực hiện các giải pháp cải thiện, 

thay đổi toàn diện Trang thông tin điện tử của thành phố. Văn phòng HĐND-

UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực  hiện các nội dung cụ 

thể như sau: 

 1. Chỉ đạo cán bộ công chức, các bộ phận chuyên môn thực hiện tóm tắt 

quy trình xử lý TTHC do đơn vị mình phụ trách để thực hiện công khai tại Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả và đăng tải trên Trang TTĐT thành phố.  

(Theo mẫu gửi kèm công văn) 

 Thời hạn gửi về Văn phòng HĐND-UBND thành phố: trước 9h00 ngày 

31/5/2022 (qua đ/c Nguyễn Như Lê – Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND 

thành phố) 

 2. Phối hợp cung cấp đầy đủ nội dung công khai trên Trang thông tin điện 

tử thành phố và tích cực viết tin bài về thực hiện các chức năng nhiệm vụ của cơ 

quan, đơn vị mình để đăng tải trên Trang TTĐT thành phố. Mỗi tháng đảm bảo 

tối thiểu 02 tin bài/phòng/tháng được đăng tải trên website.  

 Văn phòng HĐND-UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị phối 

hợp triển khai, thực hiện các nội dung trên./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- CPVP, CV;  

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT . 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Lê Dũng 
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