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    Điện Biên, ngày      tháng      năm 2021 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 222/UBND-TH ngày 

25/01/2021 về việc tham mưu xây dựng dự thảo các Chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 

2020-2025. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động xây dựng các dự thảo: Nghị quyết 

của BCH Đảng bộ tỉnh; Chương trình hành động của UBND tỉnh về cải cách 

hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gắn với nâng cao năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và lấy ý 

kiến tham gia góp ý của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố. 

Các ý kiến tham gia cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo. Một số ý kiến 

tham gia góp ý của các đơn vị đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, hoàn 

chỉnh trong dự thảo Nghị quyết và dự thảo Chương trình hành động (gửi kèm 

theo). 

Trên đây là nội dung trình các dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh 

và dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh về cải cách hành chính, cải 

thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

trình UBND tỉnh xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;    

- Lưu: VT, XTĐT.   
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