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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nâng Chỉ số thành 

phần của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022;  

phương hướng nhiệm vụ năm 2023  

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 580/KH-TTr ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Thanh 

tra tỉnh Cao Bằng về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nâng Chỉ số 

thành phần của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022, Ủy ban nhân 

dân (UBND) thành phố Cao Bằng báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH  

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh 

Cao Bằng, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 

25/02/2022 của UBND thành phố Cao Bằng về kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 

02/NQ-CP ngày 01/01/2021 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 2022 của thành phố Cao Bằng; Kế hoạch số 127/KH-UBND, ngày 

22/4/2022 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh (PCI) của thành phố Cao Bằng năm 2022 và các văn bản1 triển khai đến các 

cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã nghiêm túc thực hiện. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác thanh tra, kiểm tra  

                                           
1 Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thành phố Cao Bằng về Cải cách hành chính 

nhà nước thành phố Cao Bằng năm 2022; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND 

thành phố Cao Bằng về kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 

43/KH-UBND ngày 15/02/2022 của UBND thành phố Cao Bằng về kế hoạch công tác theo dõi thi hành 

pháp luật trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2022; Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 28/02/2022 của 

UBND thành phố Cao Bằng về kế hoạch thực hiện thành lập mới hợp tác xã năm 2022; Kế hoạch số 

78/KH-UBND ngày 14/3/2022 của UBND thành phố Cao Bằng về kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các 

văn bản pháp luật quý I năm 2022; Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 06/5/2022 của UBND thành phố 

Cao Bằng về phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số thành 

phố Cao Bằng, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 186/KH-HĐPH ngày 08/6/2022 của Hội đồng phối 

hợp phổ biến giáo dục pháp luật về tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật quý II năm 2022; Kế 

hoạch số 187/KH-UBND ngày 08/6/2022 củ UBND thành phố Cao Bằng về tổng kết thực hiện Luật 

Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Cao Bằng; Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 

03/10/2022 của UBND.thành phố Cao Bằng về tổ chức Hội nghị gặp mặt và đối thoại giữa UBND thành 

phố Cao Bằng với các doanh nghiệp, HTX, nhà đầu tư, hộ kinh doanh năm 2022 



2 

 

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, UBND thành 

phố đã tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp chủ động sản xuất kinh doanh 

theo đúng quy định của pháp luật, chỉ đạo Thanh tra thành phố trong tham mưu 

các cuộc thanh tra, kiểm tra phải có kế hoạch ngay từ đầu năm, không tổ chức 

thanh tra, kiểm tra chồng chéo hoặc quá 02 lần/doanh nghiệp trong 01 năm. Hạn 

chế thấp nhất các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp không cần thiết; không 

thực hiện thanh tra, kiểm tra ngoài kế hoạch trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm; 

chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, 

trong đó tập trung thanh tra trách nhiệm các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham 

nhũng. Về kết quả cụ thể: 

- Thanh tra trong kỳ: UBND thành phố ban hành Quyết định số 4021/QĐ-

UBND ngày 20/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra số 164/KH-TTr 

ngày 08/12/2021 về Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022. Chỉ đạo Thanh tra 

thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức thanh tra đã kết thúc 03/03 cuộc theo kế 

hoạch được phê duyệt. Qua thanh tra kiến nghị các tổ chức, cá nhân liên quan dẫn 

đến tồn tại, hạn chế, thiếu sót tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm và khắc 

phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót. Việc thực hiện, xử lý sau kết luận thanh tra 

các tổ chức, cá nhân đều thực hiện nghiêm túc đảm bảo đúng theo quy định. 

- Tổng số cuộc kiểm tra thực hiện về cải cách hành chính (CCHC) trong 

kỳ: Tiến hành kiểm tra đột xuất CCHC được 7 cuộc tại 11 xã, phường và Kiểm 

tra theo kế hoạch trực tiếp tại 04 xã, phường và kiểm tra gián tiếp qua báo cáo các 

xã, phường còn lại. Qua kiểm tra, các đoàn kiểm tra công tác CCHC của thành 

phố đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế về công tác CCHC và đề nghị lãnh đạo các 

đơn vị tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm 

tra việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC của đơn vị theo kế hoạch đã ban hành và 

khắc phục những hạn chế đã nêu nhằm nâng cao chất lượng công tác CCHC năm 

2022 và những năm tiếp theo tại địa phương. 

Ngoài ra, UBND thành phố cũng đã chỉ đạo Tổ kiểm tra thực hiện kỷ luật, 

kỷ cương hành chính tăng cường kiểm tra thường xuyên, đột xuất, lồng ghép với 

kiểm tra công tác CCHC về việc chấp hành Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 

của Thủ tướng chính phủ về tăng cường kỷ cương kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan 

hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 07/10/2016 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Cao Bằng về tiếp tục đẩy mạnh CCHC và tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng; Chỉ thị số 01/CT-

UBND ngày 26/01/2018 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương nâng cao năng lực quản 

lý, phục vụ công dân và doanh nghiệp trong các cơ quan hành chính nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng đến toàn thể cán bộ công chức các xã, phường. Qua kiểm 

tra các cán bộ, công chức cơ bản thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm trong thi 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/chi-thi-10-ct-ttg-2019-ngan-chan-co-hieu-qua-tinh-trang-nhung-nhieu-gay-phien-ha-cho-nguoi-dan-412108.aspx
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hành nhiệm vụ, công vụ; thực hiện tốt văn hóa giao tiếp nơi công sở, ứng xử với 

nhân dân; đến nay không phát hiện cán bộ, công chức vi phạm về đạo đức, văn 

hóa công vụ phải xử lý.  

2. Việc xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra  

UBND thành phố ban hành báo cáo theo Công văn số 329/TTr-GSKT ngày 

20/6/2022 của Thanh tra tỉnh Cao Bằng về việc báo cáo công tác thanh tra, kiểm 

tra đối với các hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2017- 2021. 

Căn cứ Công văn số 675/TTr-GSKT ngày 07/10/2022 của Thanh tra tỉnh 

Cao Bằng về việc dự kiến Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại Doanh nghiệp năm 

2023, UBND thành phố đã ban hành công văn số 2407/UBND-TTr, ngày 

12/10/2022 về việc xây dựng dự thảo kế hoạch kiểm tra tại doanh nghiệp năm 

2023; công văn số 2974/UBND-TTr, ngày 01/12/2022 về việc xử lý trùng lặp 

trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023. Qua đó đã rà soát các 

cuộc kiểm tra, tổng số là 38 cuộc, loại bỏ 07 cuộc trùng lặp, thực hiện kiểm tra 31 

cuộc trong năm 2023. 

3. Công tác giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

UBND thành phố  

Công bố, niêm yêt công khai quy trình giải quyết các thủ tục hành chính; 

tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm số lượng, thời gian giải quyết các thủ tục hành 

chính. Về số lượng TTHC thuộc thẩm quyết giải quyết được niêm yết, công khai 

cụ thể như sau: 

+ Cấp thành phố: 234 TTHC; 

+ Cấp xã: Tổng số TTHC thuộc thẩm quyết giải quyết là 116 TTHC và 02 

TTHC lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc; 14 TTHC 

lĩnh vực Quân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được 

đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp xã, phường. 

+ Số TTHC thuộc các cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương: 33 TTHC, 

trong đó (07 TTHC lĩnh vực Công an; 26 TTHC lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (do Văn phòng Đăng ký đất đai chi 

nhánh thành phố giải quyết)). 

Thực hiện nhiệm vụ rà soát, đánh giá TTHC theo Kế hoạch kiểm soát thủ 

tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục 

hành chính trên môi trường điện tử năm 2022 trên địa bàn thành phố Cao Bằng, 

UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các xã, phường tổ 

chức rà soát, đánh giá TTHC theo Kế hoạch của cơ quan, đơn vị. Trong đó các cơ 

quan, đơn vị thực hiện rà soát, đánh giá các TTHC thuộc cấp, phạm vi, lĩnh vực 

quản lý do cơ quan, đơn vị mình giải quyết đã được Chủ tịch UBND tỉnh công 
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bố. Ưu tiên rà soát, đánh giá các TTHC, quy định hành chính trong quá trình thực  

hiện có vướng mắc, bất cập, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời 

sống của nhân dân; các thủ tục không còn phù hợp do có sự thay đổi về văn bản 

pháp luật của Trung ương, Tỉnh hoặc không phù hợp với kết quả công bố của các 

Bộ, ngành. Kết quả rà soát, đánh giá như sau:  

+ Cấp thành phố: Tổng số thủ tục được rà soát: 225 thủ tục, đạt 100%. 

Trong đó số thủ tục qua rà soát còn phù hợp: 211 thủ tục; số thủ tục qua rà soát 

có kiến nghị sửa đổi, bổ sung: 14 thủ tục. 

+ Cấp xã: Số xã, phường đã tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá: 11/11 xã, 

phường. 100% các xã, phường tổ chức rà soát đảm bảo đạt trên 50% tổng số thủ 

tục thuộc thẩm quyền giải quyết, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung 23 thủ tục. 

- Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC (số liệu từ 01/01/2022 đến 30/11/2022) 

+ Tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận 4.425 hồ sơ (tiếp nhận trực tuyến 3.053 hồ 

sơ; trực tiếp, dịch vụ bưu chính 1.288 hồ sơ; từ kỳ trước chuyển sang 84 hồ sơ).  

+ Số hồ sơ đã giải quyết 4.353 hồ sơ (trước hạn 3.696 hồ sơ, đạt 85%; đúng 

hạn 642 hồ sơ, đạt 14,7 %; quá hạn 15 hồ sơ đạt 0,3%). 

+ Số hồ sơ đang giải quyết 72 hồ sơ (trong hạn 72). 

- Về đánh giá mức độ hài lòng của người dân trong giải quyết TTHC tại Bộ 

phận một cửa. 

UBND thành phố triển khai khảo sát mức độ hài lòng của người dân trong 

giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa UBND thành phố năm 2022 thông qua ứng 

dụng mã QR Code. 

Kết quả đánh giá từ (01/10/2022 - 30/11/2022) khảo sát 304 lượt người dân 

trong đó: Rất hài lòng: 209/304 lượt đạt 69%; hài lòng 92/304 lượt đạt 30%; bình 

thường 3/304 lượt đạt 1%; không có lượt công dân đánh giá không hài lòng. 

4. Công tác phòng ngừa tham nhũng theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh  

UBND thành phố tập trung quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, 

chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN); thực hiện đầy đủ, 

nghiêm túc, đúng quy định các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công 

tác PCTN năm 2022; ban hành nhiều văn bản2 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực 

                                           
2 Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 21/01/2022  kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2022; 

Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 27/1/2022 về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022; Kế 

hoạch số 37/KH-HĐPL ngày 10/2/2022  tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới về tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 15/2/2022 

kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn thàn phố; Công văn số 326/HD-UBND ngày 

31/12/2021 về việc hướng dẫn dự toán ngân sách địa phương năm 2022;  Kế hoạch số 52/KH-UBND 

ngày 23/2/2022 về duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 trên địa 

bàn thành phố; Công văn số 2470/UBND-TTr ngày 12/10/2022 về xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra tại doanh nghiệp hạn chế chồng chéo theo Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ. 
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thuộc thành phố, UBND các xã, phường thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN. Thanh tra thành phố tham mưu cho 

UBND thành phố tăng cường chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản 

chỉ đạo của Thanh tra tỉnh; chủ động nắm tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh của công dân, phát huy trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua công tác tham mưu đã nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, góp 

phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. 

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham 

nhũng như: công khai minh bạch về tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức 

đơn vị; Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị; Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong 

cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền 

hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công 

nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; Kiểm soát tài sản, thu nhập 

của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị… 

- Thường xuyên thực hiện tốt công tác tự kiểm tra nội bộ, công tác thanh 

tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo để phát hiện hành vi tham 

nhũng. Tăng cường thực hiện nghiêm túc chế độ trách nhiệm của người đứng đầu 

khi để xảy ra tham nhũng. Cương quyết xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, 

nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp nếu có xảy ra. 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng 

nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc cho 

các cơ quan đơn vị, UBND các xã, phường, các doanh nghiệp, Hợp tác xã đóng 

trên địa bàn. 

5. Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, quy 

tắc đạo đức nghề nghiệp và văn hóa công vụ  

Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, UBND các xã, phường tiếp tục tăng cường 

công tác tự kiểm tra, giám sát theo công văn số 436/UBND-NV ngày 11/3/2022 

của UBND Thành phố về triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính; thực 

hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ năm 2022; Cán bộ công 

chức, viên chức thuộc UBND thành phố và UBND các xã, phường nghiêm chỉnh 

chấp hành chỉ thị số 12/CT-UBND và Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch 

UBND tỉnh; Chỉ thị số 15/CT-UBND và Kế hoạch số 351/KH-UBND ngày 

05/12/2022 của UBND thành phố về triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 

15/CT-UBND ngày 23/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện kỷ luật, kỷ 

cương hành chính. 
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Cán bộ công chức, viên chức thành phố nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ 

cương hành chính, thực hiện tốt nội duy, quy chế làm việc cơ quan, thực hiện 

đúng chuẩn mực về giao tiếp ứng xử, chuẩn mực về đạo đức lối sống, góp phần 

hình thành phong cách, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức, đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu 

quả trong thực thi nhiệm vụ công vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ của người dân và 

doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; Cán bộ công chức, viên chức Thành phố 

thực hiện đúng chuẩn mực về đạo đức, lối sống, trang phục của cán bộ công chức, 

viên chức: trang phục gọn gàng, lịch sử, phù hợp với công sở; chấp hành nghiêm 

giờ giấc làm việc; thực hiện chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và 

văn hóa công vụ tại cơ quan, đơn vị: Ngày 28/01/2022, UBND thành phố ban 

hành Kế hoạch số 29/KH-UBND về kiểm tra, giám sát thực hiện kỷ luật, kỷ cương 

và văn hóa công vụ năm 2022 và xây dựng Kế hoạch triển khai Kế hoạch thực 

hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 23/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực 

hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong năm 2022, Tổ công tác của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố Cao Bằng kiểm tra việc thực hiện công vụ đã thực hiện 

kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính được 08 đợt kiểm 

tra đột xuất tại 11 xã, phường và 12 phòng chuyên môn. Qua kiểm tra, không có 

cán bộ, công chức, viên chức vi phạm trong thực thi nhiệm vụ công vụ và quy tắc 

ứng xử đạo đức nghề nghiệp. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của 

Trung ương và địa phương về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết 

định số 1867/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê 

duyệt Đề án Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Cao Bằng, 

giai đoạn 2021 - 2025 và các Chương trình, Kế hoạch, Chỉ thị Trung ương và của 

tỉnh để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn. 

2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý. Tiếp tục 

đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt chú trọng cải cách 

thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh và lĩnh vực thuế. Công khai, 

minh bạch, cập nhật đầy đủ, kịp thời bộ thủ tục hành chính mới công bố, sửa đổi, 

bổ sung và các văn bản liên quan đến phát triển doanh nghiệp trên Trang Thông 

tin điện tử của UBND Thành phố.  
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3. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, thực hiện đơn giản hóa 

TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, gắn với việc thực hiện có hiệu quả việc 

giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của thành phố.  

4. Nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi 

công vụ, tận tình, chu đáo hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trong thực hiện 

các thủ tục hành chính. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi công 

vụ đối với cán bộ, công chức, việc thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động 

công vụ trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân. 

5. Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; Tiếp 

thu những ý kiến, phản ánh của doanh nhân, doanh nghiệp, nhất là các khó khăn 

trong giải phóng mặt bằng, giao đất, thuê đất, quản lý tài nguyên khoáng sản, môi 

trường…để chủ động phối hợp, có biện pháp giải quyết, hoặc đề xuất cấp có thẩm 

quyền giải quyết, tháo gỡ, tạo điều kiện nhanh nhất cho các doanh nghiệp sản 

xuất, kinh doanh, triển khai dự án.  

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

nâng Chỉ số thành phần của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022; 

và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của UBND thành phố Cao Bằng./. 

 
  

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh Cao Bằng (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; 

- VP HĐND và UBND Thành phố; 

- Các phòng, ban chuyên môn của Thành phố; 

- Trang TTĐT thành phố; 

- Lưu: VT, TTr. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Trung 
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