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GIẤY MỜI 
Hội nghị kỹ thuật triển khai chỉ số đánh giá 

 năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và UBND các huyện,  

thành phố (DDCI) năm 2022 
___________________ 

 

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh 

về thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và 

UBND các huyện, thành phố năm 2022; Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính 

mời các cơ quan, đơn vị đến dự Hội nghị kỹ thuật triển khai DDCI Lạng Sơn 

2022 với các nội dung như sau: 

 1. Thành phần: 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. 

- Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: đại diện Lãnh đạo sở và  đại diện các phòng: 

Đăng ký kinh doanh, Quản lý Đầu tư ngoài ngân sách, Quản lý đầu tư công, Trung 

tâm xúc tiến đầu tư. 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh (26 đơn vị kèm theo Giấy mời): Mỗi đơn vị mời 

02 đại biểu, gồm: 01 lãnh đạo đơn vị và 01 công chức làm đầu mối thực hiện 

nhiệm vụ triển khai kế hoạch DDCI. 

- UBND các huyện, thành phố: Mỗi đơn vị mời 02 đại biểu, gồm: 01 lãnh 

đạo đơn vị và 01 công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ triển khai kế hoạch 

DDCI. 

- Nhóm chuyên gia DDCI Lạng Sơn. 

2. Nội dung:  

(1) Tổng quan và nhận diện những hạn chế của một số lĩnh vực điều 

hành kinh tế chung của tỉnh và địa phương qua góc nhìn PCI-DDCI 2021. 

(2)  Trình bày bảng hỏi khảo sát DDCI 2022 những điểm mới và hàm ý 

đánh giá thông qua hệ thống chỉ số. 

(3) Tiếp thu ý kiến đóng góp của các đơn vị tham gia đánh giá DDCI 

2022 với bảng hỏi khảo sát. 

(4) Chia sẻ một số kinh nghiệm chuẩn bị triển khai DDCI 2022 của các 

đơn vị tiêu biểu. 



(5) Phối hợp công tác và tương tác với cộng đồng doanh nghiệp. 

3. Thời gian: từ 08h00 – 11h15, Thứ Sáu ngày 26/8/2022.  

4. Địa điểm: Nhà khách A1, 32 Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng Sơn. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu bảng hỏi gửi kèm công văn này, 

chủ động tham gia góp ý và thảo luận kỹ thuật để Tổ công tác tiếp thu tối đa ý 

kiến tập thể, triển khai có hiệu quả chương trình DDCI Lạng Sơn 2022. Đề 

nghị đơn vị gửi danh sách đại biểu tham gia Hội nghị về Sở Kế hoạch và Đầu 

tư trước ngày 25/08/2022. Đầu mối liên hệ: đ/c Dương Thị Hồng Vân, số điện 

thoại: 0983.933.785; hoặc địa chỉ email: hongvanskhdt@gmail.com. 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đại biểu đến dự hội nghị 

đúng thời gian, địa điểm trên./. 

 
Nơi nhận:  
- Như thành phần dự Hội nghị; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lãnh đạo Hiệp hội; 

- Công ty Indochina Survey; 

- Phòng ĐKKD; 

- Lưu: VT, TTXTĐT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ DỰ HỘI NGHỊ DDCI 
(Kèm theo Giấy mời số 97/GM-SKHĐT ngày 22/8/2022  

của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 
________________________ 

1. Văn phòng UBND tỉnh; 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

3. Sở Xây dựng; 

4. Sở Công Thương; 

5. Sở Tài nguyên và Môi trường; 

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

7. Sở Giao thông vận tải; 

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

9. Sở Thông tin và Truyền thông; 

10.  Sở Tư pháp; 

11.  Sở Giáo dục và đào tạo; 

12.  Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch; 

13.  Sở Khoa học và Công nghệ; 

14.  Sở Y tế; 

15.  Sở Tài chính; 

16.  Sở Nội vụ; 

17.  Sở Ngoại vụ; 

18.  Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

19.  Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh; 

20.  Thanh tra tỉnh; 

21.  Cục Thuế; 

22.  Cục Hải quan; 

23.  Cục Quản lý thị trường; 

24. Công an tỉnh; 

25. Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn. 

26. Tòa an nhân dân tỉnh. 

27. UBND các huyện, thành phố. 

________________ 

 

 



 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

 

DANH SÁCH 

Đăng ký dự Hội nghị triển khai DDCI năm 2022 

 

 

Kính gửi:.................................................................................................. 

 

Cơ quan/đơn vị đăng ký danh sách tham dự Hội nghị triển khai DDCI năm 

2022, như sau: 

 

  

TT Họ tên 
Phòng/Bộ phận 

công tác 
Chức vụ 

Điện thoại  

liên hệ 

1     

2     

3     

4     

  

 

    Nơi nhận:                                                              THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

   - Như trên;                                                                    (ký tên, đóng dấu) 
   -.......................; 

   - Lưu:..............; 
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