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BÁO CÁO 

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

pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2019 trên địa bàn huyện Đình Lập 

 

 

 Thực hiện Công văn số 4224/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 11/11/2019 

của Sở Tư pháp về việc đề nghị báo cáo kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải 

pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ 

pháp luật (chỉ số B1) năm 2019, UBND huyện Đình Lập 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 2019 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. Chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm 

chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 

 Bám sát sự chỉ đạo của tỉnh và kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết số 

01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực 

hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2018; Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban 

hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp; 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 chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm 

túc các quy định của pháp luật trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để 

giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1.  

 2. Về xây dựng, hoàn thiện thể chế để giảm chi phí tuân thủ pháp luật 

 Thường xuyên cập nhật văn bản pháp luật mới tuyên truyền, phổ biến 

rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và các doanh nghiệp trên địa bàn. 

 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 

từng cơ quan, đơn vị. 

 Năm 2019 UBND huyện không ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

nào liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp; không ban hành văn bản QPPL nào có 

quy định liên quan trực tiếp đến chi phí tuân thủ pháp luật. 
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 3. Về tổ chức thi hành pháp luật 

 3.1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức 

và cộng đồng doanh nghiệp. 

 - Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, ngày 20/01/2019 UBND huyện đã 

ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về Thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý 

doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2019, trong đó nêu rõ tiếp tục 

phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 

28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và các văn bản có 

liên quan, các chương trình, kế hoạch về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, xác 

định các hoạt động hỗ trợ pháp lý sát với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, tạo 

chuyển biến cơ bản về nhận thức pháp luật, ý thức tìm hiểu và tuân thủ pháp luật 

của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo môi trường cạnh 

tranh bình đẳng, tuân thủ pháp luật; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý 

nhà nước bằng pháp luật. 

 - 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. 

 - Thường xuyên, kịp thời công khai để doanh nghiệp biết, tạo cơ hội thuận 

lợi để cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận tìm hiểu về các tài liệu hướng dẫn 

nghiệp vụ, giải thích các điểm chưa rõ ràng, chưa cụ thể trong các quy định của 

pháp luật, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tuân thủ pháp luật được đầy 

đủ, thuận lợi, tiết kiệm chi phí. 

 3.2. 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. 

 Các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm 

vụ quản lý nhà nước được giao: 

 - Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, hỗ trợ các doanh nghiệp trong 

việc cập nhật, bổ sung thông tin, nắm vững các quy định pháp luật mới, các kỹ 

năng, ứng dụng các công nghệ mới nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tiết kiệm, 

giảm bớt chi phí, tăng tính hiệu quả trong tuân thủ pháp luật. 

 3.3. 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 

 - Công khai việc tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp; 

tổ chức kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định; đẩy mạnh cải cách 

thủ tục hành chính; theo dõi tình hình thi hành pháp luật về kinh doanh. 

 - Chủ động, linh hoạt tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp 

trong thực thi và tuân thủ pháp luật trực tiếp liên quan đến chi phí tuân thủ pháp 

luật, bảo đảm thuận lợi, dễ dàng trên tinh thần lắng nghe, kịp thời ghi nhận, xử 

lý công khai, nhanh chóng, khách quan, đúng thẩm quyền.  
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- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, trong đó tập trung 

thanh tra, kiểm tra đội ngũ cán bộ, công chức thực thi công vụ ở cấp cơ sở, Kịp 

thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, 

gây khó khăn, phiền hà, tạo gánh nặng không đáng có cho doanh nghiệp, tạo 

thuận lợi và góp phần giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật gia nhập thị trường, 

chi phí tuân thủ pháp luật về xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh cho doanh 

nghiệp, tiết kiệm chi phí tuân thủ pháp luật nói chung. 

 - Công khai kết quả xử lý các vụ việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phù hợp theo quy định. 

 3.4. Về cải cách thủ tục hành chính 

 - Công bố đầy đủ các quy định về điều kiện kinh doanh, công bố công 

khai các điều kiện kinh doanh đã được bãi bỏ, các điều kiện kinh doanh đã được 

đơn giản hoá, các nội dung sửa đổi, bổ sung, các quy định mới trong các lĩnh 

vực kinh doanh dễ phát sinh các chi phí không chính thức trong tuân thủ pháp 

luật trên Trang thông tin điện tử của huyện. Tiếp tục thực hiện công khai giá 

dịch vụ công tại một cửa, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 

 - Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thường xuyên rà 

soát, hạn chế tối đa các bất cập đối với doanh nghiệp. 

 - Tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; lựa 

chọn thủ tục hành chính đáp ứng đủ điều kiện để tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3,4; đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

 - Hiêṇ nay, Cổng dic̣h vu ̣công và Hê ̣thống thông tin  môṭ cửa điêṇ tử của 

huyện đa ̃đươc̣ xây dưṇg và đi vào hoaṭ đôṇg để tiếp nhâṇ , giải quyết TTHC cho 

người dân, doanh nghiêp̣. 

 Kết quả: 

- Thưc̣ hiêṇ Đề án cải cách TTHC t ỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 ban hành 

kèm theo Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của Chủ tic̣h UBND 

tỉnh, trong 9 tháng đầu năm 2019, các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát đối với 

các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết có thời hạn thực hiện từ 03 ngày trở lên 

để đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt cắt giảm 30% thời hạn giải quyết . 

Đến 31/9/2019, toàn huyện có 265 TTHC có thời hạn giải quyết từ 03 ngày trở 

lên, trong đó cấp huyện có 210/265 TTHC, cấp xã có 55/265 TTHC. Chủ tịch 

UBND tỉnh đã ban hành 05 Quyết định phê duyệt cắt giảm thời hạn giải quyết 

đối với 39/265 TTHC của 05 ngành, trong đó cấp  cấp huyện có 25/210 TTHC 

trong đó đăng ký kinh doanh có 03 thủ tục, cấp xã có 14/55 TTHC. 

- Năm 2019 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện đã tiếp nhận và 

kết quả được 119 hồ sơ đăng ký kinh doanh các loại cho các cá nhân trên địa 

bàn huyện. 

 3.5. Các nhiệm vụ, giải pháp khác 

 - Các cơ quan chuyên môn bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định pháp 

luật về điều kiện đầu tư kinh doanh đã bị bãi bỏ, những nội dung được đơn giản 
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hóa của các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh; không tự đặt thêm điều 

kiện đầu tư kinh doanh trái quy định của pháp luật. 

 - Chú trọng hơn nữa đến công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn 

cùng cấp tổ chức thực thi pháp luật, bảo đảm sự chính xác, thống nhất, đồng bộ, 

khả thi, hiệu quả trong quy định của các văn bản pháp luật và trong thực tiễn thi 

hành pháp luật hành đối với các doanh nghiệp. 

 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 

 Trong quá trình thực hiện chưa được tập huấn nghiệp vụ về việc thực hiện 

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

B1.  

 2. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc 

 2.1. Nguyên nhân chủ quan 

 Do chưa được tập huấn và không có văn bản triển khai thực hiện nên công 

chức chuyên môn chưa đánh giá được đầy đủ các giải pháp để tính chi phí pháp 

luật xếp hạng chỉ số B1. 

 2.2. Nguyên nhân khách quan 

 Số doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn huyện là những doanh nghiệp 

vừa và nhỏ, vốn đầu tư thấp, chủ doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến việc 

thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp 

hạng chỉ số B1 tại doanh nghiệp của mình. 

 III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

UBND tỉnh tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho công chức chuyên 

môn trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp 

luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 trên địa bàn tỉnh. Ban hành các văn bản mẫu quy 

định cụ thể trong việc cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. 

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 2019 của UBND huyện 

Đình Lập gửi Sở Tư pháp để tổng hợp theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tư pháp; 

- Lưu: 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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