
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:        /UBND-TCKH 

V/v triển khai thực hiện Bộ chỉ 

số đánh giá năng lực cạnh tranh 

DDCI năm 2022 

 

Trùng Khánh, ngày      tháng 11 năm 2022 

 

 Kính gửi:  

 

 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Chi cục Thuế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

(Gọi chung là các đơn vị) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2284/KH-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh 

Cao Bằng về triển khai thực hiện bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, 

ban, ngành, địa phương (DDCI) tỉnh Cao Bằng năm 2022, Chủ tịch UBND 

huyện yêu cầu các đơn vị triển khai các nhiệm vụ như sau: 

1. Quán triệt Kế hoạch số 2284/KH-UBND ngày 31/8/2022 của UBND 

tỉnh Cao Bằng đến từng cán bộ, công chức trong đơn vị nhằm hiểu được tầm 

quan trọng của từng chỉ số thành phần DDCI năm 2022 trong quản lý điều hành 

(Gửi kèm Kế hoạch số 2284/KH-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh Cao 

Bằng).  

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 

26/8/2022 của UBND huyện Trùng Khánh về cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực 

cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương (DDCI) năm 2022 nhằm đưa chỉ số 

thành phần của huyện đạt được kết quả như kế hoạch đề ra. 

Căn cứ ý kiến trên, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về nhiệm vụ được 

giao./.  

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- CT, các PCT. UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện;  

- Lưu: VT, TCKH.  

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Văn Bộ 
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