
UBND TỈNH HÀ TĨNH 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

Số:             /SKHĐT-DNĐT 
V/v lấy ý kiến về dự thảo Đề án xây 

dựng, triển khai và Quyết định ban 

hành Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh 

các sở, ban, ngành và địa phương  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày       tháng 6 năm 2020 

 
                       Kính gửi: 

            - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

                                        - UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

                                        - Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 2965/UBND-KT1 ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh 

về việc tham mưu giải pháp nâng cao PCI và xây dựng bộ chỉ số DDCI. Sau khi 

nghiên cứu, Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Đề án xây dựng, triển khai và dự 

thảo Quyết định ban hành Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và 

địa phương tỉnh Hà Tĩnh (có các dự thảo kèm theo). 

Đây là nội dung quan trọng, phản ánh trực tiếp năng lực hoạt động của 

các sở, ban, ngành, địa phương, là một trong những cơ sở để đánh giá, xếp loại 

các đơn vị hàng năm. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban, ngành 

cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh 

nghiên cứu kỹ và góp ý các nội dung của dự thảo nêu trên.  

Văn bản góp ý gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 06/7/2020 để 

hoàn thiện, báo cáo UBND tỉnh xem xét ban hành. 

Đề nghị các đơn vị phối hợp, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, DNĐT. PK. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Phan Thành Biển 
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