
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /TB-SKHĐT  Lạng Sơn, ngày      tháng 02  năm 2023 

 

THÔNG BÁO 
Tập huấn phân tích, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, 

ngành và UBND các huyện, thành phố (DDCI) năm 2022 và công tác lập 

kế hoạch nâng cao chỉ số DDCI năm 2023 
_________ 

 

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh 

về khắc phục các hạn chế kết quả bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp 

sở, ban, ngành và UBND cấp huyện (DDCI) năm 2022; Sở Kế hoạch và Đầu tư 

và đơn vị tư vấn DDCI phối hợp tổ chức tập huấn và thông báo đến các cơ 

quan, đơn vị lịch tập huấn về phân tích, đánh giá DDCI năm 2022 và công tác 

lập kế hoạch nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành 

và UBND các huyện, thành phố năm 2023, cụ thể như sau: 

1) Mục đích tập huấn  

Thứ nhất, nâng cao mức độ quan tâm của lãnh đạo các cơ quan, ban, 

ngành, UBND huyện/thành phố, các cán bộ công chức, viên chức các đơn vị 

với những ý kiến và góp ý của doanh nghiệp với công tác điều hành của đơn vị 

thông qua kết quả chỉ số DDCI 2022. Thúc đẩy động lực cạnh tranh giữa các 

đơn vị trong tỉnh và giữa các bộ phận trong từng cơ quan. Đồng thời, phân tích 

các nhân tố tác động đến sự cải thiện/hoặc sụt giảm chất lượng điều hành kinh 

tế của đơn vị được đánh giá.  

Thứ hai, nhóm nghiên cứu triển khai hướng dẫn, hỗ trợ các cán bộ đầu 

mối của từng đơn vị nắm rõ cách thức lập kế hoạch chi tiết cải thiện DDCI 

2023 với các giải pháp và nhiệm vụ được giao tới tận cán bộ, phòng ban 

chuyên môn của đơn vị, hướng dẫn đặt mục tiêu và xây dựng các giải pháp cụ 

thể, khả thi và thiết thực.  

2) Nội dung tập huấn  

- Đánh giá chung về kết quả khảo sát năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, 

Ngành và UBND các huyện, Thành phố tỉnh Lạng Sơn năm 2022. 

- Phân tích các điểm mạnh, điểm yếu các chỉ số thành phần của đơn vị 

tham gia tập huấn.  

- Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho các đơn vị và hướng dẫn lập kế hoạch 

triển khai DDCI năm 2023. 

- Hình thức tập huấn: Trao đổi và hỗ trợ trực tiếp giữa nhóm đánh giá và 

các đơn vị tham gia tập huấn. Công tác hỗ trợ kỹ thuật sẽ tiếp tục thực hiện qua 

các nhóm làm việc trực tuyến có cán bộ hỗ trợ phụ trách. 
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  3) Thành phần tập huấn: 

- Nhóm tư vấn thực hiện bộ chỉ số DDCI năm 2022 – Chủ trì thực hiện. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: đại diện Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo Trung tâm 

Xúc tiến đầu tư.  

- Các Sở, ban, ngành tỉnh (các đơn vị có danh sách tập huấn): Ban lãnh 

đạo, lãnh đạo các phòng, ban và toàn thể cán bộ công chức (do các đơn vị mời)  

- UBND các huyện: Lãnh đạo huyện, các phòng ban và các xã, phường 

trên địa bàn các huyện (do UBND huyện mời) 

4) Thời gian và địa điểm:  

- Thời gian: Ngày 20 và 21/02/2023 

- Địa điểm: tại trụ sở của các đơn vị được giao chủ trì thực hiện, cụ thể 

như sau: 

Thời gian 
Đơn vị tập tham gia 

huấn 
Địa điểm tập huấn 

Sáng ngày 

20/02/2023 

8h00 - 

10h30 

Cục Quản lý thị trường 

tỉnh 
Cục Quản lý thị trường tỉnh 

Chiều ngày 

20/02/2023 

14h30 - 

16h30 
UBND huyện Đình Lập UBND huyện Đình Lập 

Sáng ngày 

21/02/2023 

8h30 - 

10h30 

UBND huyện Văn 

 Quan 

UBND Huyện Văn Quan 

 

Chiều ngày 

21/02/2023 

14h30 - 

16h30 

BQL KKT CK Đồng 

Đăng – Lạng Sơn 

BQL KKT CK Đồng Đăng – 

Lạng Sơn 

(Chi tiết liên hệ Đ/c Dương Hồng Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu 

tư, ĐT: 0983933785) 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các đơn vị để phối hợp thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c); 

- Thành phần tập huấn; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng ĐKKD; 

- Lưu: VT, TTXTĐT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

 Phùng Thị Thanh Nga 
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