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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 905 /QĐ-UBND

Quan Sơn, ngày 10 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện nâng cao Chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp huyện (DCI), huyện Quan Sơn
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUAN SƠN
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Kế hoạch hành động số 19/KH-UBND ngày 26/01/2022 của UBND
tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của
Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện nâng cao Chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp huyện (DCI), huyện Quan Sơn (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm
các thành viên sau:
1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Ông: Trương Trọng Tuấn- Phó Chủ tịch UBND
huyện.
2. Phó Ban Chỉ đạo: Bà: Lương Thị Hiền- Trưởng Phòng Tài chính- KH
huyện.
3. Các thành viên Ban Chỉ đạo:
- Ông: Hoàng Ngọc Tuấn- Trưởng Phòng Nội vụ huyện.
- Ông: Lê Thế Anh- Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện.
- Trưởng Phòng Tư pháp huyện.
- Ông: Lê Văn Thơ- Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.
- Ông: Trần Văn Bồi- Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.
- Ông: Nguyễn Văn Sinh- Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện.
- Ông: Phạm Bá Chiến- Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.
- Ông: Lữ Thanh Hiệng- Trưởng Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội
huyện.
- Ông: Lê Văn Chiến- Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê huyện.
- Ông: Nguyễn Văn Minh- Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện.

- Ông: Phạm Ngọc Thanh- Giám đốc Trung tâm Văn hóa thông tin, Thể
thao và Du lịch huyện.
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Mời Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham gia Ban Chỉ đạo:
- Ông: Hà Văn Thông- Trưởng Công an huyện.
- Ông: Lê Việt Quang- Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Quan
Hóa- Quan Sơn- Mường Lát phụ trách địa bàn Quan Sơn.
- Ông Nguyễn Quốc Tiến- Chủ tịch CLB Doanh nghiệp huyện Quan Sơn.
Điều 2. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo:
1. Cơ quan thường trực: Phòng Tài chính- KH huyện.
2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:
- Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, triển khai
thực hiện các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp duy trì, nâng cao Chỉ số năng lực
cạnh tranh cấp huyện (DCI).
- Tuyên truyền, quán triệt để nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm
của cán bộ, công chức về mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ thực hiện cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh, cải thiện chỉ số DCI huyện Quan Sơn.
3. Chế độ làm việc:
- Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng
ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND huyện; Phó Trưởng ban và thành viên
Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình trong thực hiện nhiệm
vụ được giao.
- Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên
Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo quy định và phân công.
4. Kinh phí hoạt động:
Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách huyện đảm bảo. Hàng
năm, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo lập dự toán, báo cáo UBND huyện xem
xét, phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng các cơ quan, đơn vị có
tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Lưu VT.
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