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UY BAN NHAN DAN
HUYN MINH LONG

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Ti1 do - Hnh phüc

Sô:545/UBND-KTTH
V/v xây dirng I( hoach cai
thin, nâng cao chi so nang 1irc
ctnh tranh cap huyn (PCI) dôi
vài chi so thành phân "TInh
rninh bach" näm 2022, djnh
huâng den nãm 2025

Minh Long, ngày Cd tháng nãm 2022

KInh gui:
- Các co quan, don vj: Tài chInh - K hoach,
Kinh tê và Ht tang, Tài nguyen vâ Môi
truông, Nông nghip và PTNT huyn;
- Các chü du tu.
Thirc hin cong van s 1 095/VP-KTTH ngày 24/6/2022 cüa Van phông
UBND tinh Quâng Ngäi ye vic xây dirng Kê hooch câi thin, nâng cao chi so
NLCT cap tinh (PCI) dôi vi chi so thành phân "TInh minh bach" nàm 2022,
djnh hithng den näm 2025;
UBND huyn Minh Long d nghj các don vj Va CáC chU dtu tu theo chüc
näng nhim vii cUa mInh khân truong xây dirng kê hoach nhäm cái thin các ôhi
tiêu thuc chi so "TInh minh bach", cu the nhu sau:
1. Các do'n v nêu trên xây drng k hoich cãi thin các clii tiêu:
- Tip ctn tài lieu quy hoach.
- Tip ctn tài 1iu pháp l.
- T' 1 doanh nghip nh.n duçc thông tin, van ban sau khi dê nghj CQNIN
cüa tinh cung cap.
- S ngày d nh.n ducic thông tin, van ban sau khi dã d nghj cung c.p.
- C.n có "rni quan he" d có di.iqc các tài lieu cüa tinh.
2. Các chü dâu tir xây dtrng k hoich chi tiêu:
Minh bach trong du thu.
3. Các don vj và các chü dãu tir: Hoàn thành K hoach gi:ri UBND huyn
(qua phông Tài chInh - Kê hogch huyn) trtr&c ngày 10/7/2022, dông th?ii gri
file qua dja chi mail: nguyenvuhavinhgrnail.com.
4. Phông Tài chInh - K hoich: Tham mun UBND huyn tong hçip, hoàn
thin Kê hoach giri Van phông UBND tinh trtró'c ngày 15/7/2022.
Các dan vj và các chü du tu nào chm tr se chju hoàn toàn trách nhim
trithc UBND huyn./.
Noi nhân:
- Nhr trên;
- CT, các PCT UBND huyn;
- C, PCVP;
- Lu'u VT.

Nguyen Van Bay

