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 KẾ HOẠCH   

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính 

phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải 

thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 

gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh về 

thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục 

thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021  

UBND huyện Đình Lập ban hành Kế hoạch thực hiện với nội dung như sau: 

I. Mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 

1. Mục tiêu 

- Triển khai đồng bộ các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh 

doanh, nâng cao hiệu quả quản trị, cải cách hành chính, nâng cao điểm số và thứ 

hạng các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (PCI), hiệu quả quản trị hành 

chính công (PAPI), cải cách hành chính (PAR INDEX) trong năm 2019 và 

những năm tiếp theo; phấn đấu tăng thứ bậc xếp hạng và điểm số PCI qua từng 

năm; thực hiện đánh giá chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp huyện (DDCI) 

năm 2019 và những năm tiếp theo.  

- Tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thân 

thiện, thông thoáng và minh bạch; tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp tư 

nhân, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; tạo 

động lực, đột phá về thu hút đầu tư vào huyện.  

- Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn huyện, trong đó 

tập trung nâng cao năng lực quản trị và vai trò, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 

- Giảm chi phí đầu vào, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và 

người dân. 

2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 

Các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn: Xây dựng kế hoạch 

thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của đơn vị, trong đó xác 

định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, tập trung thực hiện các nhiệm vụ 

chủ yếu sau đây: 
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a) Tiếp tục thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về điều kiện kinh 

doanh đã thực hiện trong năm 2018 

- Các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn đảm bảo thực thi đầy 

đủ những cải cách về điều kiện kinh doanh, trong đó lưu ý các điều kiện kinh 

doanh đã bị bãi bỏ, những nội dung đã được đơn giản hóa của các quy định về 

điều kiện kinh doanh; không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh trái quy định của 

pháp luật; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đúng, đầy đủ 

các quy định mới về điều kiện kinh doanh. 

- Văn phòng HĐND & UBND huyện chủ trì tham mưu phối hợp với các 

Cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ 

tục hành chính, tăng cường rà soát để kịp thời phát hiện, đề xuất cơ quan có 

thẩm quyền cắt giảm, sửa đổi, bổ sung, nâng cao chất lượng thủ tục hành chính 

trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là các thủ tục hành chính liên 

quan đến người dân và doanh nghiệp. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

có liên quan tiếp tục nâng cao năng lực và trách nhiệm của công chức trong 

hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, tiếp nhận các thủ tục hành chính liên quan đến doanh 

nghiệp, người dân, bảo đảm đúng tiến độ theo quy định.  

- Phòng Tài chính – Kế hoạch trì phối hợp các đơn vị có liên quan đẩy 

mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính ngân sách, thực hiện tốt việc 

xác định giá thuê đất trình cấp có thẩm quyền quyết định, thẩm định dự toán, thủ 

tục lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định. 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Phối hợp với các đơn vị liên quan trợ giúp 

các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thủ tục đề nghị hỗ trợ đầu tư mở rộng sản 

xuất, đăng ký thương hiệu; tạo thuận lợi và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với các 

dịch vụ tìm kiếm thông tin kinh doanh, dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm đối tác kinh 

doanh, các dịch vụ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động sản xuất, 

kinh doanh,… Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về cấp phép xây 

dựng; ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện trực tuyến các thủ tục cấp phép 

xây dựng (bao gồm thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp giấy 

phép xây dựng) để giảm chi phí, nhất là chi phí không chính thức. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên 

quan nghiên cứu, đề xuất thực hiện cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành 

chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện kết nối điện tử liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai, thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính 

về đất đai. 

b) Tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra 

chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia 
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- Các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn đảm bảo thực thi đầy 

đủ các quy định về cắt giảm danh mục thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành 

chính về kiểm tra chuyên ngành.  

- Phòng Tài chính – Kế hoạch: 

+ Chủ trì chủ trì, phối hợp với Chi Cục Thuế huyện tăng cường hơn nữa 

công tác quản lý doanh nghiệp sau thành lập, nâng cao chất lượng công tác hậu 

kiểm với các hộ kinh doanh, HTX sau đăng ký kinh doanh, cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh. 

+ Nghiên cứu, đề xuất thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh với mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp, xác định 

doanh nghiệp là động lực của phát triển, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đầu tư 

sản xuất kinh doanh, giảm tối đa các chi phí kinh doanh; tiếp tục thực hiện đồng 

bộ và có hiệu quả các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện 

(PCI), Chỉ số năng lực điều hành cấp huyện (DDCI); triển khai các hoạt động hỗ 

trợ nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp. 

+ Phối hợp, cung cấp dữ liệu PCI, DDCI và các nội dung về chất lượng 

điều hành kinh tế do các tổ chức khoa học độc lập đánh giá với các nội dung chi 

tiết cấu thành các chỉ số thành phần trong các chỉ số; các số liệu điều tra, khảo 

sát về doanh nghiệp, các nút thắt, hạn chế về môi trường kinh doanh; khó khăn, 

vướng mắc của doanh nghiệp cho các ngành, đơn vị biết các điểm yếu để xây 

dựng kế hoạch khắc phục, nâng cao chỉ số thành phần năm 2019 và những năm 

tiếp theo. 

+ Nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ 

trợ phát triển doanh nghiệp. Tham gia khảo sát và thông báo hằng năm các Chỉ 

số DDCI đối với cơ quan đơn vị, xác định trách nhiệm của người đứng đầu, các 

đơn vị trong thực hiện từng chỉ số; khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ 

chức đối với dịch vụ công tại các cơ quan trên địa bàn huyện. 

 + Tạo sự bình đẳng, công bằng giữa các doanh nghiệp thuộc các thành 

phần kinh tế trong tiếp cận và thụ hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, 

tiếp cận đất đai, tín dụng. Tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật về 

đấu thấu, lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất; đầu tư theo hình thức hợp tác công 

tư đảm bảo công khai, minh bạch. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường:  

+ Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại các xã, thị trấn theo thẩm 

quyền; công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, rà soát quỹ đất chưa sử dụng 

để kịp thời đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để phát triển kinh tế, tạo 

điều kiện cho các doanh nghiệp sớm tiếp cận nguồn lực đất đai, mặt bằng sản 

xuất.  
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+ Tích cực tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến việc giao đất, cho 

thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho doanh nghiệp. 

- Phòng Kinh tế & Hạ tầng chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan duy trì 

và tăng cường các biện pháp kiểm soát chất lượng hồ sơ thiết kế, chất lượng thi 

công xây dựng công trình, trách nhiệm pháp lý của chủ thể tham gia xây dựng 

công trình; chủ trì giải quyết công khai các vướng mắc cho doanh nghiệp trong 

thực hiện cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan. 

- Phòng Nội vụ tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công tác cải 

cách hành chính theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai 

đoạn 2011-2020 của Chính phủ; Tăng cường công tác kiểm tra kỷ luật kỷ cương 

hành chính nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức trong 

thực thi công vụ; tổ chức triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng hằng năm theo 

nội dung kế hoạch được ban hành nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ và kỹ năng giao tiếp với người dân, doanh nghiệp. 

c) Đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

cấp độ 4 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, cơ quan, ban, ngành và UBND 

các xã, thị trấn đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và khuyến khích cá nhân, tổ chức 

thanh toán phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính bằng các phương thức trực 

tuyến. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Văn hoá- 

Thông tin chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền vận động tổ chức, người dân thanh toán tiền điện, tiền nước... bằng 

phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên 

thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ. 

- Phòng Văn hoá và Thông tin huyện tham mưu cho UBND huyện ban 

hành kế hoạch thực hiện cung cấp ít nhất 10% số dịch vụ công trực tuyến thuộc 

thẩm quyền ở cấp độ 4, hoàn thành trước tháng 12/2019.  

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ 

quan hành chính nhà nước; tiếp tục triển khai hiệu quả các phần mềm dùng 

chung như: Phần mềm quản lý văn bản và điều hành, phần mềm dịch vụ công 

trực tuyến và một cửa điện tử. 

d) Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh 

nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (startup) 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan 

tham mưu UBND các huyện chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường tổ 

chức các hoạt động sáng tạo, trải nghiệm khoa học.  

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn căn cứ 

hướng dẫn của các Sở, ngành về các bộ chỉ số, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất 

với UBND huyện triển khai thực hiện đối với các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm 

của huyện.  

Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai 

thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực 

hiện báo cáo UBND huyện hằng quý, năm để gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn 

phòng UBND tỉnh theo quy định. 

 2. Trên cơ sở những nội dung của Kế hoạch này, Thủ trưởng các cơ quan, 

ban, ngành và UBND các xã, thị trấn xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện 

của đơn vị mình và cụ thể hóa thành nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hằng năm, 

xác định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, biện pháp cụ thể.  

3. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông phối hợp với UBND các 

xã, thị trấn tuyên truyền trên các phương tiện thông đại chúng về nội dung Nghị 

quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và Kế hoạch này. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn 

thể phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, các cơ quan, ban, ngành và UBND các 

xã, thị trấn, để triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung Nghị quyết số 02/NQ-

CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.  

5. Định kỳ hằng quý , hằng năm (trước ngày 05 của tháng cuối quý và 

trước ngày 05 tháng 12), các cơ quan, đơn vị đánh giá tình hình triển khai và kết 

quả thực hiện gửi về Phòng Tài chính – Kế hoạch, đồng gửi Văn phòng HĐND 

& UBND huyện để theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND huyện./. 
 

  

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh(eOffice); 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư(eOffice); 
- TT Huyện ủy;  
- TT HĐND huyện(eOffice); 
- Uỷ Ban MTTQ VN huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện(eOffice); 
- Các cơ quan, ban, ngành huyện(eOffice); 
- VP HĐND và UBND huyện(eOffice); 
- Trung tâm văn hoá, thể thao và Truyền thông 
(eOffice); 
- UBND các xã, thị trấn(eOffice);; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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