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QUYẾT ĐỊNH  
 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo  

Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành Bộ chỉ số và cách thức triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh 

tranh các sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Bộ chỉ số và cách thức 

triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở ban ngành và địa phương 

thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi một số điều của Quy định 

ban hành kèm theo Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số   

3829/SKHĐT-ĐKKD ngày 26 tháng 10 năm 2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bộ chỉ số và cách 

thức triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở ban ngành, địa 

phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là DDCI) ban hành 

kèm theo Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau: 

1. Sửa đổi khoản 3 Điều 2 như sau: 
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“3. Đối tượng được đánh giá DDCI: Là các sở, ban, ngành, cơ quan 

Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố Huế.” 

2. Bổ sung khoản 3 Điều 3 như sau: 

 “3. Tiêu chí lựa chon đối tượng đánh giá DDCI: 

- Có tiếp nhận, xử lý trực tiếp thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền xử lý 

của đơn vị. 

- Đáp ứng đủ mẫu khảo sát/một đối tượng được đánh giá theo quy định 

tại Khoản 2, Điều 6 Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2018 

của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.” 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại 

Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 và Quyết định số 42/QĐ-UBND 

ngày 06/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế không trái với Quyết 

định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, 

ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

   
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; 

- Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Hội Doanh nhân trẻ; 

- Báo Thừa Thiên Huế; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh và các CV; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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