
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:336 /BC-UBND Đình Lập, ngày 17 tháng 6 năm 2019 
 

BÁO CÁO 

Tình hình 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 

và phƣơng hƣớng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
 

Thực hiện Công văn số 777/SKHĐT-ĐKKD ngày 10/6/2019 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị báo cáo tình hình 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, UBND huyện Đình Lập báo cáo 

tình hình thực hiện như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 

26/4/2019 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 đã ban hành văn bản triển khai trên địa bàn huyện 

yêu cầu các cơ quan, ban, ngành và các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, xây dựng 

kế hoạch cụ thể, các đơn vị trong toàn huyện tập trung thực hiện các giải pháp cải 

thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy 

trình xử lý, giảm thời gian thực hiện, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, 

minh bạch và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và tinh thần trách nhiệm 

cán bộ, công chức các cơ quan hành chính nhà nước. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt, 

đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là cải cách thủ tục liên quan tới đầu tư của các doanh 

nghiệp. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Về cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trƣờng thuận lợi cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhà đầu tƣ 

UBND huyện tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách 

hành chính thông qua rà soát, xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo điều 

hành công tác cải cách hành chính nhằm triển khai có hiệu quả các văn bản của 

Trung ương và địa phương. 

Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã đã ban hành các văn bản chỉ đạo 

thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 như: Kế hoạch số 71/KH-

UBND ngày 15/3/2019 về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 

đối với các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn; Kế 
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hoạch số 73/KH-UBND ngày 21/3/2019 kế hoạch về khắc phục chỉ số cải cách 

hành chính chưa đạt điểm tối đa; Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 25/3/2019 về 

Kế hoạch tuyên truyền thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019... 

Triển khai thực hiện các nội dung theo nghị định số 61/2018/NĐ-CP của 

Chính Phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, UBND huyện 

đã ban hành Quyết định số 767 ngày 02/4/2019 về việc thành lập Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng HĐND và 

UBND huyện; Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 02/4/2019 về việc ban hành 

quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Quyết định số 842/QĐ-

UBND ngày 10/4/2019 về việc cử công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả  của huyện đồng thời có văn bản hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện 

theo quy định. 

Văn phòng HĐND và UBND huyện đã có văn bản số 155/TB-VP ngày 

9/5/2019 của Văn phòng HĐND và UBND huyện về việc kiểm tra thực hiện 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đối với UBND các xã, thị 

trấn trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra tại các đơn vị cho thấy đa số UBND các 

xã, thị trấn đã tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định, các đơn vị đã 

thành lập và bố trí bộ phận một cửa riêng, phân công công chức đúng thành phần 

trực tiếp tiếp nhận TTHC tại bộ phận một cửa, ban hành các văn bản có liên 

quan, bước đầu tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trên địa 

bàn đến giải quyết TTHC. 

Bên cạnh đó UBND huyện cũng đã bố trí Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của huyện di chuyển tới địa điểm mới tại tầng 1 phòng Tài chính - Kế hoạch đảm 

bảo các điều kiện thuận lợi, phục vụ cho các tổ chức, cá nhân đến thực hiện giải 

quyết TTHC.  

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND 

huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt các thủ tục hành chính giải 

quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ 

chức và cá nhân; công việc được giải quyết theo thủ tục, trình tự quy định và trả 

kết quả đúng hẹn. Trong 6 tháng đầu năm, kết quả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cụ thể như sau: 

- Cấp huyện: Tổng số hồ sơ tiếp nhận 1.131 trong đó: (tổng số đã trả kết 

quả: 959 hồ sơ; đã trả kết quả đúng hẹn: 959 hồ sơ, trả kết quả chậm hẹn: 0 hồ 

sơ, đang xem xét: 172  hồ sơ) 

- Cấp xã: Tổng số hồ sơ tiếp nhận 4.384 trong đó: (tổng số đã trả kết quả: 

4.365  hồ sơ; đã trả kết quả đúng hẹn: 4.365 hồ sơ, trả kết quả chậm hẹn: 0 hồ sơ. 

đang xem xét:  19 hồ sơ) 

Đối với việc rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa 

thủ tục hành chính: Tổng số TTHC được thực hiện rà soát, cắt giảm là 58 TTHC, 

thời gian trước khi cắt giảm 262 ngày, cắt giảm 127 ngày, thời gian sau cắt giảm 

còn 132 ngày, tỷ lệ cắt giảm đạt 49%, ngoài ra UBND huyện cũng tiến hành cho 
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các phòng, ban, UBND các xã thị trấn tiến hành đăng ký nhận TTHC vào ngày 

thứ 7 để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt hiệu quả 

cao hơn. 

2. Về giải quyết khó khăn, vƣớng mắc của doanh nghiệp trong hoạt 

động đầu tƣ kinh doanh. 

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các cơ quan, Ban, ngành, UBND các xã, 

thị trấn luôn chú trọng đến công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; thường có sự 

kết nối với doanh nghiệp, tiếp nhận thông tin phản ánh các khó khăn, vướng mắc 

của các doanh nghiệp và giao cho các ngành chức năng giải quyết kịp thời.  

Hàng năm, UBND huyện tổ chức triển khai gặp mặt các doanh nghiệp vào 

dịp đầu năm, thông qua buổi gặp mặt nhằm biểu dương những kết quả đạt được 

và những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp cho địa phương, bên cạnh đó 

cũng tiến hành đánh giá tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong sản xuất 

- kinh doanh trên địa bàn, khó khăn, tồn tại, phương hướng, nhiệm vụ, đề xuất 

những giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh và phát triển các 

doanh nghiệp trên địa bàn trong những năm tiếp theo 

Năm 2019, UBND huyện tổ chức được 01 cuộc gặp mặt, đối thoại với cộng 

đồng doanh nghiệp của huyện và các doanh nghiệp đang có hoạt động sản xuất 

kinh doanh trên địa bàn huyện, trong khuôn khổ buổi gặp mặt cộng đồng doanh 

nghiệp, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đã lắng nghe và giải đáp những 

khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, đồng thời cũng giao nhiệm vụ cụ 

thể cho từng cơ quan chuyên môn của huyện trong đó tập trung tốt nhất các 

nguồn lực nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho các doanh 

nghiệp, hợp tác xã phát triển, tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước 

đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, ngành quản lý; nghiêm túc ý kiến của 

doanh nghiệp, hợp tác xã; xem xét, giải quyết kịp thời các kiến nghị thuộc thẩm 

quyền giải quyết của cơ quan mình, kịp thời đề xuất biện pháp giải quyết đối với 

những vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND huyện (Tại văn bản số 96/TB-UBND 

ngày 25/3/2019 của UBND huyện Đình Lập Thông báo Kết luận của Chủ tịch 

UBND huyện tại Hội nghị gặp mặt Doanh nghiệp, Hợp tác xã đầu năm 2019). 

III. KHÓ KHĂN, VƢỚNG MẮC  

1. Nhận thức của nhiều chủ doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp về 

pháp luật còn hạn chế; tình trạng doanh nghiệp chưa chú ý tới việc tìm hiểu và 

thực hiện pháp luật trong quá trình sản xuất kinh doanh còn khá phổ biến.  

2. Trình độ, năng lực thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, 

nhất là công chức cấp xã vẫn chưa được nâng lên; còn nặng tư tưởng trông chờ, 

ỷ lại, chưa thật sự coi việc cải thiện môi trường đầu tư, thu hút vốn đầu tư của 

các doanh nghiệp là động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội. 

3. Chất lượng nguồn nhân lực vẫn còn thấp, số lượng lao động được đào 

tạo có trình độ chuyên môn kỹ thuật chỉ chiếm số ít, một số ngành nghề đào tạo 

chưa phù hợp với yêu cầu.  
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4. Nhiều đơn vị chưa tích cực triển khai hoặc chưa bám sát các chỉ tiêu, 

cách thức cải thiện môi trường kinh doanh. Sự phối hợp của các ngành, các cấp 

trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chưa chặt chẽ, không kịp thời, gây khó khăn 

cho công tác tổng hợp, tham mưu, đề xuất các định hướng chỉ đạo.  

5. Điều kiện hạ tầng còn thấp kém, do đặc điểm địa hình là huyện miền núi 

30a rất khó khăn huy động các nguồn vốn đầu tư hạ tầng trong khi nguồn vốn từ ngân 

sách hạn chế. 

IV. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM  

1. Tiếp tục phổ biến, truyên truyền sâu rộng mục tiêu và nhiệm vụ của Nghị 

quyết số 02/NQ-CP và nội dung kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 26/4/2019 của 

UBND tỉnh để mỗi cán bộ, công chức, viên chức nắm rõ và thực thi nhiệm vụ có 

chất lượng nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh góp phần nâng 

cao năng lực cạnh tranh.  

2. Tiếp tục chỉ đạo linh hoạt và quyết liệt những giải pháp đã ban hành để 

năm 2019 nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh.  

3. Triển khai có hiệu quả chính sách khuyến khích doanh nghiệp, đầu tư 

vào nông nghiệp, nông thôn.  

4. Tiếp tục tập trung công tác cải cách hành chính, rà soát công khai minh 

bạch thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử và niêm yết tại trụ sở cơ 

quan, đơn vị nơi trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính. Chú trọng công tác cán 

bộ, bố trí đủ người có năng lực và đạo đức nghề nghiệp tại các vị trí tiếp xúc trực 

tiếp đến người dân, doanh nghiệp. 

V. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 

 Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng đối 

với cán bộ, công chức trong công tác hỗ trợ, phát triển Doanh nghiệp. 

Trên đây là báo cáo tình hình 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  trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiêṃ vu ̣ 6 

tháng cuối năm 2019 của UBND huyện Đình Lập./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (eOffice); 

- CT, các PCT UBND huyện (eOffice); 

- Phòng Tài chính - KH  (eOffice); 

- Lưu: VT. 

 

 

   

KT.  CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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