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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 

11/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo 

của cấp ủy Đảng trong thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025  
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính 

phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2021 - 2030; 

Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính 

nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-TU ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh 

đến năm 2025; 

Căn cứ Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện 

các giải pháp nâng cao chỉ số PCI của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh 

Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 5022/TTr-

SKHĐT ngày 14 tháng 12 năm 2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động thực 

hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 11/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp 

tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện các giải pháp nâng 
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cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 

2021 - 2025. 

Điều 2. Căn cứ vào nội dung Chương trình hành động này và chức năng 

nhiệm vụ được giao, các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai cụ thể hóa các nhiệm vụ của 

từng Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm đảm bảo thực hiện đồng bộ 

và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư và kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.    

 

Nơi nhận :                                                                       

- Như Điều 3; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Thường trực HĐND huyện, thành phố; 

- Cục Thuế tỉnh, Kho bạc NN tỉnh,  

  CN Ngân hàng NN tỉnh, BHXH tỉnh; 

- Công an tỉnh, Tòa án tỉnh,  

  Viện KSND tỉnh, Cục Thi hành án tỉnh; 

- VCCI, Hiệp hội DN tỉnh, Hội DN trẻ tỉnh; 

- Báo Ninh Thuận, Đài PT&TH tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT. 
 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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