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BÁO CÁO 

Về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp 

luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 06 tháng đầu năm 2020 

 

Thực hiện Công văn số 942/STP-XDKT&TDTHPL ngày 17/11/2020 của 

Sở Tư pháp về việc đề nghị báo cáo kết quả thực hiện nâng hạng chỉ số B1 năm 

2020, UBND huyện báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi 

phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2020 như sau: 

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ, 

GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢM CHI PHÍ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, NÂNG XẾP 

HẠNG CHỈ SỐ B1 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Nhằm thực hiện tốt các quy định về giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao 

chỉ số tuân thủ pháp luật, năm 2020 UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ 

đạo, điều hành sau: 

- Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 15/01/2020 về cải cách hành chính trên 

địa bàn huyện năm 2020; 

- Kế hoạch 160/KH-UBND ngày 31/01/2020 về tuyên truyền cải cách hành 

chính năm 2020; 

- Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 10/01/2020 về kiểm soát thủ tục hành 

chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 

- Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 13/01/2020 về rà soát thành phần hồ sơ 

yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính; 

- Công văn số 93/UBND-TH ngày 13/01/2020 về nâng cao hiệu quả hoạt 

động của bộ phận một cửa cấp xã. 

2. Về tổ chức thi hành pháp luật 

2.1. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật  

Để triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật nhằm nâng xếp hạng chỉ số B1, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên 

môn có liên quan thường xuyên cập nhật và tuyên truyền, phổ biến thường 

xuyên, rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng doanh nghiệp 

các quy định pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh, quyền và nghĩa vụ của cơ 
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quan nhà nước và của doanh nghiệp để doanh nghiệp biết, tự bảo vệ mình trước 

các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu. 

Cụ thể, các văn bản được tuyên truyền, phổ biến bao gồm: Luật Doanh 

nghiệp, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi 

hành, các quyết định công bố thủ tục hành chính được áp dụng tại UBND cấp 

huyện 

2.2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức 

thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hỗ trợ các doanh 

nghiệp 

UBND huyện đã thực hiện quán triệt, nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ 

luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp tục thực 

hiện nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với 

doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục hành chính theo yêu cầu của các doanh 

nghiệp trên địa bàn. 

2.3. Tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, thực hiện 

thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật và khen thưởng 

trong tổ chức thực thi và tuân thủ pháp luật 

Thực hiện quy định của Luật Tiếp công dân, định kỳ hàng tháng UBND 

huyện tổ chức tiếp công dân 02 lần vào các ngày 05 và 20 hàng tháng. Trường 

hợp trùng vào ngày nghỉ lễ hoặc thứ 7, chủ nhật thì phiên tiếp công dân được 

chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.  

Bên cạnh đó, các địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị cũng được niêm yết 

tại Trung tâm Hành chính công huyện và UBND các xã, thị trấn để các Doanh 

nghiệp được biết, và thực hiện phản ánh, kiến nghị khi cần thiết. 

Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị số 

20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt 

động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. 

2.4. Về cải cách thủ tục hành chính 

UBND huyện đã thực hiện nghiêm việc công khai và thực hiện đúng quy 

định pháp luật các thủ tục hành chính. Việc niêm yết, công khai thủ tục hành 

chính tại Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận Một cửa xã, thị trấn 

được thực hiện đúng quy định  

 Kết quả tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính được cập nhật và báo 

cáo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. 

Ngoài ra, UBND huyện còn thường xuyên rà soát, hạn chế tối đa các bất 

cập, “lỗ hổng” dễ làm phát sinh tiêu cực đối với doanh nghiệp, tạo điều kiện 

thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. 
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II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG THỰC HIỆN MỘT SỐ 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP  ĐỂ GIẢM CHI PHÍ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, 

NÂNG XẾP HẠNG CHỈ SỐ B1 VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Khó khăn, vướng mắc:  

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện một số nhiệm 

vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1, trên 

địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: hiệu quả công tác tuyên 

truyền, phổ biến chưa cao, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về điều kiện 

kinh doanh chủ yếu là thực hiện lồng ghép trong hội nghị; các quy định của 

pháp luật về khiếu nại tố cáo, xử lý kỷ luật còn cần nhiều bước và mất nhiều thời 

gian nên nhiều người dân và doanh nghiệp không thực hiện khiếu nại, tố cáo, 

điều đó làm cho lượng thông tin tiếp nhận từ những phản ánh, kiến nghị của 

người dân và doanh nghiệp còn hạn chế; việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến 

thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về những điểm mới 

(sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới) trong các quy định pháp luật về 

các điều kiện đầu tư kinh doanh, về cách thức, phương thức, kỹ năng thực thi 

các quy định nói trên bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời đúng tinh thần của nội 

dung các quy định. 

2. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc: 

- Tình hình dịch bệnh covid -19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hướng đến 

việc tổ chức hội nghị tập huấn 

- Các quy định về việc thực hiện nội dung nâng xếp hạng chỉ số chi phí 

tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) còn mới, chưa được tập huấn chuyên sâu nên quá 

trình thực hiện đang gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc. Đội ngũ cán bộ, công 

chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đều là kiêm nhiệm, 

nhiều việc, chưa nắm bắt kịp thời các quy định về nội dung nâng xếp hạng chỉ số 

chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) dẫn đến thực hiện còn lúng túng. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Hàng năm, đề xuất Sở Tư pháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ 

cán bộ, công chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

2. Tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cạnh tranh, tạo môi trường 

thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp trong việc đầu tư kinh doanh. 

3. Tổ chức triển khai có hiệu quả các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật, trong đó chú trọng đến việc đổi mới, cải tiến hình thức tuyên truyền, phổ 

biến phù hợp với từng đối tượng. 

4. Đề nghị Bộ Tư pháp xây dựng, phát hành, tổ chức hướng dẫn sử dụng 

các tài liệu về tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình để cán bộ, công 
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chức viên chức, doanh nghiệp, người dân ở địa phương có những hướng dẫn cụ 

thể, từ đó làm giảm chi phí tuân thủ pháp luật; 

5. Đề nghị Các Bộ, ngành khẩn trương thực hiện rà soát, đề xuất sửa đổi, 

bổ sung các quy định không rõ ràng, cụ thể, không khả thi, cản trở điều kiện đầu 

tư kinh doanh gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, trong đó đặc biệt quan 

tâm, chú trọng đến việc bãi bỏ các quy định tạo ra chi phí tuân thủ pháp luật về 

gia nhập thị trường và chi phí tuân thủ pháp luật về xây dựng cơ sở sản xuất, 

kinh doanh 

Trên đây là báo cáo việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi 

phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2020 của UBND huyện 

Đức Thọ./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện 

- Chán, PVP Cấp ủy – Chính quyền huyện; 

- Lưu: VT, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Hoàng Xuân Hùng 
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