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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh (PCI) và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, 

thành phố (DDCI) của huyện Hòa An 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA AN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục 

thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch hành động số:117/KH-UBND ngày 17/01/2020 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 

của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2020 của 

tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Kế hoạch số: 18/KH-UBND ngày 12/02/2020 của UBND huyện Hòa 

An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của 

Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2020 huyện Hòa 

An, tỉnh Cao bằng; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

  

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố 

(DDCI) huyện Hòa An (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các thành viên sau: 

 1. Trưởng ban: Ông Bế Đặng Chuyên - Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. 

 2. Phó Trưởng ban thường trực: Ông Hoàng Văn Dũng – Trưởng phòng Tài 

chính – Kế hoạch. 

3. Phó Trưởng ban: Bà Hoàng Thị Hồng Vân – Phó Chánh văn phòng 

HĐND&UBND huyện.  

4. Các thành viên:  

 - Ông Nguyễn Hùng Minh – Trưởng Công an huyện; 

 - Ông Tô Vũ Biên – Trưởng phòng Nội vụ; 

 - Bà Đàm Thị Thu Hương – Trưởng phòng Tư pháp; 



 - Bà Nguyễn Quỳnh Như – Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

 - Ông Lý Minh Sơn – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

 - Bà Nguyễn Thị Oanh – Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

 - Bà Hoàng Thị Tuyến – Trưởng phòng Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

 - Ông Đàm Đức Hoàng – Trưởng phòng NN và Phát triển nông thôn; 

 - Ông Nguyễn Hải Nam – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; 

 - Ông Sầm Ngọc Đoàn - Chánh Thanh tra huyện; 

 - Ông Lã Tiến Dũng – Chi Cục trưởng Chi cục thuế khu vực Hòa An – Hà Quảng; 

 - Ông Đàm Văn Chuyên – Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện; 

 - Ông Bùi Minh Tuấn - Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện; 

 - Bà Bế Thị Tuyền – Giám đốc Trung tâm văn hóa truyền thông; 

 - Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

 Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện 

chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao 

chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, 

ngành, huyện, thành phố (DDCI) năm 2020 của huyện Hòa An theo đúng quy định 

và đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. 

Tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo ủy ban nhân dân huyện theo quy định. 

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành 

thành viên Ban Chỉ đạo. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch là cơ quan thường trực 

của Ban Chỉ đạo; hàng năm phối hợp với Phòng Nội vụ đánh giá tổng kết, bình xét 

thi đua khen thưởng, kỷ luật theo quy định. 

Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân huyện; Phó 

Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của đơn vị theo nhiệm vụ và thẩm quyền 

được giao; các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và theo 

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Lãnh đạo các cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                                               
- Như Điều 4;                                                                        
- TT. Huyện uỷ;            
- TT. HĐND huyện;     

- CT, PCT UBND huyện;  

- Ủy ban MTTQ huyện; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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