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

HUYỆN VĂN LÃNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số: 1597/UBND-TCKH Văn Lãng, ngày 19 tháng 8 năm 2022 

V/v thực hiện giải pháp cải thiện 

 các chỉ số liên quan đến  

môi trường kinh doanh 

 

Kính gửi:  

- Các CQCM, ĐVSN thuộc UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 1615/SKHĐT-TTXTĐT ngày 15/8/2022 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện giải pháp cải thiện các chỉ số liên quan 

đến môi trường kinh doanh. Để bảo đảm triển khai có hiệu quả, đạt được mục 

tiêu đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về 

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

năng lực cạnh tranh quốc gia. UBND huyện yêu cầu các các cơ quan, đơn vị 

phối hợp thực hiện như sau:  

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo, kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định của pháp 

luật, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp, luôn đặt doanh nghiệp 

làm trung tâm phục vụ, cải cách, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn coi việc cải 

thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh (PCI) là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên và trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 

này. 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 296/KH-UBND ngày 

27/12/2021 của UBND huyện về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TU 

ngày 23/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025; 

Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 24/01/2022 của UBND huyện về thực hiện Kế 

hoạch số 15/KH-UBND ngày 19/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện 

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 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 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, 

công chức có liên quan đến doanh nghiệp nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của 

các quy định, chính sách đối với doanh nghiệp; đặc biệt là các quy định, chính 

sách có liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, thuế, xuất nhập khẩu, giấy phép 

kinh doanh có điều kiện. Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

cấp dưới thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản 
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lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh 

nghiệp. 

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo 

hướng hiệu quả, thực chất. Đảm bảo thực thi đúng, đầy đủ những quy định về 

điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa; không tự đặt thêm điều kiện kinh 

doanh dưới mọi hình thức. Chủ động nghiên cứu tham mưu UBND huyện đề 

xuất các Sở, ban, ngành, UBND tỉnh cắt giảm TTHC, cắt giảm thành phần hồ sơ 

không cần thiết, không hợp lý; cắt giảm mạnh các mẫu đơn, tờ khai có nội dung 

trùng lặp thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, huyện, của cơ quan, đơn vị mình 

gắn với tái cấu trúc các TTHC để rút gọn quy trình, rút ngắn hơn nữa thời gian 

giải quyết TTHC ở các cấp chính quyền so với quy định, tạo thuận lợi nhất cho 

người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư.  

- Kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân 

thủ trên mọi lĩnh vực; đề ra mục tiêu hằng năm cắt giảm tối thiểu 30% thời gian 

giải quyết TTHC so với quy định hiện hành, nhất là các thủ tục hành chính liên 

quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh như đăng ký thành lập 

doanh nghiệp, chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất, cấp phép 

xây dựng, thuế, hải quan, bảo hiểm, tiếp cận nguồn vốn, điện năng, đăng ký bảo 

hộ sở hữu trí tuệ, đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm... 

- Giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, chuẩn hóa, điện tử hóa quy 

trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ; trao đổi trên môi trường mạng; số hóa kết quả 

TTHC để nâng cao tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi 

phí. Gắn cải cách TTHC với xây dựng Chính quyền điện tử. 

- Triển khai thực chất dịch vụ công trực tuyến, không chỉ tăng số lượng 

các TTHC kết nối điện tử mà cần đảm bảo tỷ lệ hồ sơ được thực hiện thuận lợi 

và thành công qua nền tảng điện tử. Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin trong giải quyết TTHC; tăng số lượng dịch vụ công được cung cấp trực 

tuyến mức độ 3,4, trong đó phấn đấu áp dụng 100% cho dịch vụ công thiết thực 

đối với người dân và doanh nghiệp (như các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, 

an sinh xã hội); đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 

TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh 

nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác dộng tiêu cực của dịch 

bệnh COVID-19, trong đó bao gồm cả các giải pháp về thúc đẩy chuyển đổi số. 

Việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số đồng bộ với thực hiện cải 

cách hành chính. 

- Thường xuyên đối thoại, trao đổi với người dân và doanh nghiệp để kịp 

thời nắm bắt các phản hồi chính sách và giải quyết các khó khăn, vướng mắc. 

Những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết thì kịp thời báo cáo và kiến 

nghị tới UBND huyện, đồng thời theo dõi, đóp góp và cập nhập kịp thời khi văn 

bản chính sách được điều chỉnh. 
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2. Đề nghị các tổ chức hội doanh nghiệp trên địa bàn huyện 

- Tích cực tham gia phản biện, đóng góp chính sách; chia sẻ và phản ánh 

các vấn đề, vướng mắc, khó khăn; đề xuất các kiến nghị liên quan đến chính 

sách và thực thi chính sách để đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo 

thuận lợi, giảm chi phí và an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

- Các tổ chức Hội doanh nghiệp cần tích cực phối hợp, trao đổi, chia sẻ 

các mối quan tâm của nhau, ủng hộ lẫn nhau trong đề xuất, sáng kiến, kiến nghị 

cụ thể về cải thiện môi trường kinh doanh. 

- Cần phát huy hơn nữa vai trò cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp, 

thường xuyên nắm bắt các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp và kịp thời 

tham mưu, kiến nghị với UBND huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp 

chủ động triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:   CHỦ TỊCH  
- Như trên;  
- CT, PCT UBND huyện;  
- Phòng TC-KH huyện; 

- C, PCVP; 

- Trang TTĐT huyện; 

 

- Lưu VT.  
  
  

Lê Tuấn Minh 
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