
 

 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN TAM BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số: 886/UBND-KT Tam Bình, ngày 25 tháng 5 năm 2016 

 

 

                          Kính gửi:  

 - Thủ trưởng các Ban, ngành huyện; 

 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-UBND, ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc tăng cường thực hiện các biện pháp 

nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Vĩnh Long. (Đính kèm) 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Thủ trưởng các Ban, ngành huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các 

xã - thị trấn, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường triển khai thực 

hiện các biện pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) trên địa bàn huyện 

theo các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 16/CT-UBND, ngày 17/5/2016 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể để 

tổ chức thực hiện tại đơn vị, địa phương mình và gửi về Phòng Tài chính - Kế 

hoạch tổng hợp, theo dõi. 

2. Giao Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp, tham mưu Ủy ban 

nhân dân huyện xây dựng kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) 

cụ thể của huyện, thời gian hoàn thành chậm nhất đến ngày 20/6/2016. Định kỳ 

6 tháng báo cáo kết quả thực hiện về Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về Ủy ban 

nhân dân huyện để có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CVP (Theo dõi);                                                                                                                       

- NC Khối KT;                                                                                                                                                               

- Lưu: VT.                                     

V/v tăng cường thực hiện 

các biện pháp nâng cao chỉ 

số năng lực cạnh tranh (PCI) 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Phong 
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