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KẾ HOẠCH
Nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1)
trên địa bàn huyện Bảo Thắng năm 2021
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích:
- Cắt giảm triệt để các chi phí không hợp lý trong tuân thủ quy định pháp luật
về điều kiện đầu tư kinh doanh, ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi làm phát sinh chi
phí không chính thức cho doanh nghiệp, qua đó, giảm chi phí tuân thủ pháp luật
cho các doanh nghiệp, góp phần cải thiện chỉ số B1, cải thiện năng lực cạnh tranh
theo chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 (GCI 4.0), nâng cao thứ hạng trong các
xếp hạng của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) về năng lực cạnh tranh.
- Thông qua việc cải thiện chỉ số B1, các cơ quan, đơn vị sẽ có điều kiện xem
xét, đánh giá đúng thực trạng về các chi phí tuân thủ pháp luật hiện nay. Trên cơ sở
đó sẽ tính toán được lợi ích mang lại của chỉ số B1 cho các doanh nghiệp (giảm
thiểu được các chi phí ), tạo thuận lợi và giảm gánh nặng của chi phí B1 đối với các
doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần
thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội.
- Đề xuất được những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm cắt giảm
chi phí tuân thủ pháp luật hiện nay.
2. Yêu cầu nâng xếp hạng chỉ số B1:
Hướng đến mục tiêu đạt được kết quả nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2021 tăng
lên từ 3 - 5 bậc.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH.
1. Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế để giảm chi phí tuân thủ
pháp luật:
1.1. Các cơ quan, đơn vị trong huyện, UBND các xã, thị trấn: căn cứ chức
năng, nhiệm vụ quản lý, thực hiện việc đánh giá thực chất gánh nặng chi phí tuân
thủ pháp luật mà các doanh nghiệp đã, đang và sẽ tiếp tục gặp phải trong quá trình
thực hiện, chấp hành các quy định pháp luật thông qua nắm bắt, đánh giá hoạt động
của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, qua đó thường xuyên rà soát, đề xuất,
kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định không rõ ràng, không cụ thể, không khả
thi, cản trợ điều kiện đầu tư kinh doanh, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp,
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trong đó đặc biệt quan tâm, chú trọng đến việc bãi bỏ các quy định tạo ra chi phí
tuân thủ pháp luật về gia nhập thị trường và chi phí tuân thủ pháp luật về xây dựng
cơ sở sản xuất, kinh doanh theo 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.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.
1.2. Rà soát, cập nhật để nắm bắt, tổng hợp các quy định của pháp luật có nội
dung chưa rõ, khó hiểu, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc thiếu khả thi, đồng thời, rà
soát tổng hợp các quy định pháp luật không rõ ràng, thiếu tính minh bạch, khó tuân
thủ, bất hợp lý kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ.
- Cơ quan thực hiện: các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
2. Tổ chức thi hành pháp luật trên tinh thần hướng đến ngày càng giảm
bớt chi phí tuân thủ pháp luật cho cộng đồng doanh nghiệp:
2.1. Các quy định pháp luật phải được cập nhật và tuyên truyền, phổ biến
thường xuyên, rộng rãi đến các cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng
doanh nghiệp.
Các cơ quan , đơn vị trong huyện; UBND xã, thị trấn công khai kịp thời, đầy
đủ, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các điều kiện kinh doanh
đã được đơn giản hóa. Phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các văn bản quy phạm pháp
luật mới ban hành về điều kiện đầu tư kinh doanh đến cán bộ, công chức và nhân
dân, đặc biệt là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh nắm bắt kịp thời
quy định pháp luật, thống nhất nhận thức có thái độ hành xử tự bảo vệ, chống các
hành vi tiêu cực (các khoản chi phí “lót tay”, “bôi trơn” cho cán bộ, công chức).
Biên tập, cấp phát các tài liệu về tuân thủ các quy định pháp luật về điều kiện
đầu tư kinh doanh trong phạm vi cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
2.2. 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, đơn vị trong huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý tổ chức
tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức về những quy định pháp luật
về điều kiện đầu tư kinh doanh, về cách thức, phương thức, kỹ năng thực thi các
quy định pháp luật đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời; tập huấn, bồi dưỡng cung
cấp thông tin, kiến thức về pháp luật phòng, chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo
và chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi hành công vụ.
Tổ chức 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.
Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc cập nhật, bổ
sung thông tin, nắm vững các quy định pháp luật, các kỹ năng, ứng dụng các công
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nghệ mới nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tiết kiệm, giảm bớt chi phí, tăng tính hiệu
quả trong tuân thủ pháp luật.
- Cơ quan thực hiện : Các cơ quan, đơn vị trong huyện, UBND các xã, thị
trấn.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
2.3. 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.
a) Thiết lập các kênh thông tin đa dạng, thuận lợi, linh hoạt trong tiếp nhận
kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp trong thực thi và tuân thủ pháp luật về những
hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp liên quan
đến chi phí tuân thủ pháp luật, bảo đảm thuận lợi, dễ dàng trên tinh thần cầu thị,
lắng nghe, kịp thời ghi nhận, xử lý công khai, công bằng, nhanh chóng, khách
quan, đúng thẩm quyền; chủ động tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về các quy
định của pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh để có các biện pháp chỉ đạo, giải
quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị;
trường hợp không giải quyết được cũng cần giải thích, thông tin trả lời rõ ràng,
minh bạch.
- Cơ quan thực hiện : Các cơ quan, đơn vị trong huyện, UBND các xã, thị trấn.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.
b) Tổ chức tiếp nhận và tập trung tham mưu giải quyết các kiến nghị, phản
ánh khiếu nại, tố cáo của doanh nghiệp kịp thời, đúng quy định pháp luật; Tăng
cường công tác thanh tra, kiểm tra đội ngũ cán bộ, công chức thực thi công vụ
trong những lĩnh vực như: thuế, sử dụng dịch vụ công cộng, xây dựng...; Thực hiện
nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc
chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,
phản ánh trên các trang thông tin điện tử, trên các phưng tiện thông tin, truyền
thông phù hợp theo quy định. Kịp thời động viên, biểu dương khen thưởng những
cá nhân, tập thể gương mẫu, tiêu biểu trong việc thực hiện quy định pháp luật, góp
phần giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật.
- Cơ quan thực hiện : Thanh tra huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên
quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.
2.4. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.
a) Thực hiện nghiêm việc công khai các thủ tục hành chính, cập nhật thường
xuyên các thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính về điều kiện đầu tư
kinh doanh trên Trang thông tin điện tử, tại trụ sở cơ quan nhà nước bảo đảm thuận
tiện cho việc tìm hiểu, tra cứu, cập nhật thông tin đối với doanh nghiệp .
- Cơ quan thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND huyện, các cơ quan, đơn vị
có liên quan.
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- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hàng năm.
b) Cải tiến quy trình giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp theo
hướng giảm các chi phí; rút ngắn thời gian; tăng mức độ trả kết quả đúng thời hạn,
giảm thời gian đi lại cho doanh nghiệp.
Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thường xuyên rà soát,
hạn chế tối đa các bất cập, những “lỗ hổng” dễ làm phát sinh tiêu cực đối với doanh
nghiệp.
- Cơ quan thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND huyện, các cơ quan chuyên
môn.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hàng năm.
c) 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.
- Cơ quan thực hiện: Phòng văn hóa và Thông tin, Bưu điện huyện (theo chức
năng, nhiệm vụ) chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, các cơ
quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hàng năm.
d) Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì tham mưu cho UBND huyện
đánh giá hiệu quả triển khai Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của
UBND tỉnh phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt
động kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào
Cai, để báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
- Thời gian thực hiện: Theo tiến độ triển khai Đề án.
2.5. Các nhiệm vụ, giải pháp khác.
Các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 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 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.
3. Kinh phí thực hiện:
Kinh phí thực hiện theo phân cấp ngân sách nhà nước hoặc các nguồn huy
động hỗ trợ khác (nếu có). Các hoạt động tương ứng mức chi theo quy định pháp
luật hiện hành (chi đặc thù nghiệp vụ hoặc lồng ghép trong chi thường xuyên), các
cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn lập dự toán chi cùng dự toán chi hằng
năm của cơ quan, UBND các xã, thị trấn gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định,
tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm theo phân cấp.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã,
thị trấn căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, UBND các
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xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai, bảo đảm tiến độ,
chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh lãng phí.
2. Phòng Tư pháp:
- Chủ trì, tham mưu giúp UBND huyện theo dõi, phối hợp với Sở Tư pháp
hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ, đôn dốc các cơ quan chuyên môn, UBND các xã,
thị trấn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được nêu trong kế hoạch theo đúng
tiến độ. Báo cáo UBND tỉnh, Sở Tư pháp kết quả thực hiện Kế hoạch này theo quy
định.
- Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch.
- Triển khai tới các cơ quan, UBND các xã, thị trấn nội dung các tài liệu, văn
bản của cơ quan cấp trên hướng dẫn nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp
luật (B1).
3. Chế độ thông tin báo cáo:
Định kỳ hàng quý, năm, các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực
hiện các nhiệm vụ được giao trong các cơ quan, UBND các xã, thị trấn tổng hợp,
báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch trước ngày 01 của tháng cuối quý (đối với báo
cáo quý) và trước ngày 01/12 (đối với báo cáo năm) gửi về Phòng Tư pháp để tổng
hợp báo cáo theo quy định.
Để giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho các doanh nghiệp (được xác định tại
mục II nêu trên), bảo đảm đạt được mục tiêu nâng xếp hạng chỉ số B1 của tỉnh, góp
phần cải thiện năng lực cạnh tranh theo chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0
(theo GCI 4.0), UBND huyện yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch
UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện các nội dung trên.
Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc,
các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn báo cáo UBND huyện (qua Phòng Tư pháp
tổng hợp) để chỉ đạo, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
- TT HU, HĐND, UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trong huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ký bởi: Ủy ban nhân dân huyện Bảo Thắng
Email: contact-baothang@laocai.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Lào Cai
Ngày ký: 11-01-2021 10:35:11 +07:00

Nguyễn Đức Bình
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