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Kính gửi:  

 

 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Các doanh nghiệp, Hợp tác xa ̃trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1161/STP-PBGDPL&TDTHPL, ngày 06/4/2020 

của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp triển khai các nhiệm vụ, giải 

pháp nhằm nâng xếp hạng Chỉ số B1 năm 2020,  

Để tiếp tục nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) 

trên địa bàn huyện theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của 

Chính phủ về 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, định hướng đến 

năm 2021; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về thực 

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

cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; Công văn số 883/BTP-

QLXLVPHC&TDTHPL ngày 13/3/2020 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn triển 

khai các hoạt động nhằm nâng xếp hạng Chỉ số B1 năm 2020, UBND huyện đề 

nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện một số nhiệm 

vụ, giải pháp như sau: 

1. Đề nghị các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp, hợp tác xã, UBND các 

xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tăng cường tuyên 

truyền, phổ biến các quy định pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức, cộng 

đồng doanh nghiệp và người dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ 

cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nghiêm 

các quy định của pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp. Tham gia các lớp tập 

huấn nghiệp vụ pháp luật do tỉnh, huyện tổ chức, chú trọng vào kỹ năng thực 

hiện rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật thuộc ngành, lĩnh 

vực quản lý không rõ ràng, chưa cụ thể, thiếu tính khả thi, cản trở điều kiện đầu 

tư kinh doanh, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp; bố trí công chức làm 

công tác có năng lực thực hiện tốt công tác tham mưu để triển khai các nhiệm 

vụ, giải pháp thực hiện cắt giảm Chỉ số B1 năm 2020;  

2. Đề nghị Phòng Tài chính thực hiện rà soát, đánh giá toàn bộ các quy 

định về phí, lệ phí do HĐND tỉnh ban hành mà các doanh nghiệp trên địa bàn 

huyện đang thực hiện, nếu có những quy định gây khó khăn, vướng mắc, làm 
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tăng  Chỉ số B1 thì kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham 

mưu với UBND huyện báo cáo UBND tỉnh. 

3. Đề nghị Văn phòng HĐND-UBND huyện tăng cường thực hiện nhiệm 

vụ kiểm soát thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính có liên quan 

đến doanh nghiệp.  

4. Đề nghị Thanh tra huyện tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm 

tra, trong đó tập trung xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà và 

đòi hỏi các chi phí không chính thức của doanh nghiệp.  

5. Đề nghị các Doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện tăng cường 

công tác giám sát, phản biện việc thực hiện các chính sách, quy định của trung 

ương, của tỉnh; thường xuyên nắm bắt, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của 

các doanh nghiệp trong chi phí tuân thủ pháp luật mà các doanh nghiệp đang 

thực hiện. 

6. Thực hiện chế độ 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 6 tháng và báo cáo năm 2020. Báo cáo gửi về  Phòng Tư pháp tổng hợp theo 

quy định, cụ thể như sau:  

- Thời gian chốt số liệu báo cáo: báo cáo 6 tháng tính từ ngày 01 tháng 01  

đến ngày 25 tháng 5 năm 2020; báo cáo năm tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 

25 tháng 11 năm 2020. 

- Thời hạn gửi báo cáo: Báo cáo 6 tháng chậm nhất vào ngày 28 tháng 5 

năm 2020; báo cáo năm chậm nhất vào ngày 28 tháng 11 năm 2020. 

(Có hướng dẫn nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật và đề 

cương báo cáo theo phụ lục số 01 và 02 của Bộ Tư pháp gửi kèm theo trên 

Ioffice) 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện 

các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ 

quan, đơn vị phản ánh về Phòng Tư pháp để phối hợp giải quyết./. 

 
Nơi nhận:                                                        
- Như trên;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Phòng Tư pháp; 

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 
Vi Văn Đông 
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