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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Tổ công tác cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI)  

trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 
______________________________ 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Công văn số 443/UBND-KT ngày 24/4/2022 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; 

Căn cứ Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 21/11/2021 của UBND tỉnh về tổ 
chức thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-TU ngày 23/8/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Kế hoạch số 59a/KH-UBND ngày 16/2/2022 của UBND thành phố 

Lạng Sơn về việc Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 theo Kế 
hoạch số 78-KH/TU ngày 08/02/2022 của Thành ủy Lạng Sơn; Kế hoạch số 
146/KH-UBND ngày 12/4/2022 của UBND thành phố Lạng Sơn về Cải thiện Bộ 

chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2022, 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ công tác cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh thành 

phố Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là Tổ công tác DDCI), gồm các thành viên sau: 

1. Ông Nguyễn Văn Hạnh, Chủ tịch UBND thành phố - Tổ trưởng; 

2. Bà Hoàng Thị Tuyến, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố - 

Tổ phó thường trực; 

3. Bà Lăng Thị Trịnh, Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố - Tổ phó; 

4. Các thành viên Tổ công tác DDCI gồm: 

a) Thủ trưởng các đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Kinh tế, Quản 

lý đô thị, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hoá và Thông tin, Tư pháp, 

Trung tâm Văn hoá và Thể thao, Công an thành phố, Thanh tra thành phố, Chi cục 

thuế thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, Trung tâm Phát 

triển quỹ đất thành phố, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố. 

b) Chủ tịch UBND các phường, xã. 
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5. Bộ phận giúp việc Tổ công tác gồm: Phó Chánh Văn phòng HĐND - 

UBND thành phố; công chức, viên chức các phòng ban đơn vị: Văn phòng 

HĐND - UBND thành phố, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, 

Nội vụ, Kinh tế, Quản lý đô thị, Lao động - Thương binh và xã hội, Văn hoá và 

thông tin, Tư pháp, Trung tâm Văn hoá và Thể thao, Công an thành phố, Thanh 

tra thành phố, Chi cục thuế thành phố, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành 

phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai thành phố . 

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ công tác DDCI 

1. Tổ công tác có trách nhiệm tham mưu cho UBND thành phố đưa ra các 

giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố Lạng Sơn; 

cụ thể hoá và triển khai các nhiệm vụ nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh 

(DDCI) của thành phố; tham mưu thực hiện các hoạt động hỗ trợ, tư vấn pháp lý 

cho doanh nghiệp, tạo điều kiện trong việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ, tư vấn 

pháp lý cho doanh nghiệp, tạo điều kiện trong việc thực hiện giải quyết các thủ 

tục hành chính, cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư, các chính sách liên quan 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. 

2. Thực hiện cung cấp thông tin pháp lý, văn bản quy phạm pháp luật, thủ 

tục hành chính và các cơ sở dữ liệu có liên quan trên hệ thống Trang thông tin 

điện tử và các kênh tuyên truyền khác. 

3. Tổ trưởng phân công thành viên trong Tổ căn cứ theo chức năng từng 

ngành, lĩnh vục phụ trách thực hiện tư vấn, tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị, 

đề xuất của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động trên địa bàn 

được gửi đến Tổ công tác DDCI và các phòng chuyên môn, bao gồm cả các nội 

dung liên quan đến các điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền của UBND thành phố. 

4. Giám sát việc triển khai các giải pháp thực hiện nâng cao DDCI của 

từng đơn vị; tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố đề ra các biện pháp xử 

lý, giải quyết đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện các chỉ số thành phần của 

DDCI chưa bảo đảm mục tiêu phấn đấu hoặc chất lượng thực hiện các thủ tục 

hành chính liên quan đến doanh nghiệp thấp; biểu dương, khen thưởng các cơ 

quan, đơn vị đạt và vượt mục tiêu, được doanh nghiệp đánh giá cải thiện tốt. 

5. Tham mưu tổ chức các cuộc họp đột xuất, thường kỳ, sơ kết, tổng kết, 

học tập, rút kinh nghiệm để nâng cao DDCI thành phố. Thực hiện báo cáo 

thường kỳ hoặc đột xuất với cấp tỉnh, Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố về 

kết quả thực hiện Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI của thành 

phố theo yêu cầu. 

6. Bộ phận giúp việc tham mưu báo cáo kết quả triển khai thực hiện của 

cơ quan, đơn vị, tổng hợp báo cáo Tổ trưởng hằng tháng. 

Điều 3. Nguyên tắc, chế độ làm việc của Tổ công tác DDCI 

1. Tổ công tác chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về việc thực hiện 

các nhiệm vụ được giao theo Quyết định này. 
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2. Tổ công tác làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, đề 

cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên và người đứng đầu; các thành viên 

thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm về công việc 

được phân công theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao; đảm bảo 

kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp. 

3. Tổ trưởng Tổ công tác DDCI sử dụng con dấu của UBND thành phố; Tổ 

phó thường trực Tổ công tác sử dụng con dấu của cơ quan mình để thực hiện 

nhiệm vụ được giao. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố; Thủ trưởng các 

phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã; các ông, bà có tên tại điều 1 

và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Sở KHĐT; 

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP (b/c); 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Trang thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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