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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHƯ PĂH
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:  227 /BC-UBND                  Chư Păh,  ngày 01 tháng 6 năm 2020 

  
BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm  

chi phí tuân thủ pháp luật 6 tháng đầu năm 2020 
 

 Theo Văn bản số 711/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 08/5/2020 của Sở 

Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện các hoạt động nhằm nâng xếp hạng chỉ số chi 

phí tuân thủ pháp luật (gọi tắt là chỉ số B1) năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện Chư 

Păh báo cáo tình hình triển khai thực hiện tại đơn vị như sau: 

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ, 

GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢM CHI PHÍ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT 

 1. Chỉ đạo công tác rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định không 

rõ ràng, không cụ thể, không khả thi, cản trở điều kiện đầu tư kinh doanh, gây 

khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp theo Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09 

tháng 11 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm 

chi phí cho doanh nghiệp. 

 Thực hiện Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 04/02/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02/NĐ-CP ngày 01/01/2020 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, Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh đã ban hành 

kế hoạch hành động số 18/KH-UBND ngày 13/02/2020 thực hiện Nghị quyết số 

02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện Chư Păh năm 2020. 

Văn bản số 1400/UBND-CNTT ngày 09/4/2020 về việc triển khai thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3 và 4 theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 1612/UBND-CNTT về việc đẩy mạnh phát triển 

Chính phủ điện tử trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 02/3/2020 

về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện năm 2020. Kế 

hoạch số 24/KH-UBND ngày 06/3/2020 về việc tổ chức Hội nghị Gặp mặt các 

doanh nghiệp, hộ kinh doanh và Hợp tác xã trên địa bàn huyện Chư Păh năm 2020; 

Văn bản số 1619/UBND-KT ngày 22/4/2020 về việc tham gia tập huấn Nghị định 

số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Văn bản số 

1894/UBND-KT ngày 14/5/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 

53/2020/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định về phí Bảo vệ môi trường đối 

với nước thải. 

 2. Kết quả công tác công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại 

chúng về các điều kiện kinh doanh đã được bãi bỏ, các điều kiện kinh doanh đã 

được đơn giản hóa, các nội dung sửa đổi, bổ sung, các quy định mới trong các 

lĩnh vực kinh doanh dễ làm phát sinh các chi phí không chính thức trong tuân 

thủ pháp luật thuộc lĩnh vực, ngành, địa bàn quản lý 
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 Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan thực 

hiện công khai rộng rãi trên thông tin đại chúng và phổ biến các thông tin cần thiết 

như: Văn bản số 855/UBND-KT ngày 10/3/2020 về thông tin danh mục dự án kêu 

gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2020-2021; Thông báo số 14/TB-UBND ngày 

12/3/2020 về việc công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Chư 

Păh; Đẩy mạnh  việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; 

đảm bảo việc cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo Kế 

hoạch 2575/KH-UBND ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh về cung cấp dịch vụ công 

trực truyến mức độ 4 của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai đến 

năm 2021 để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh phương thức tiếp nhận 

hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 

(Quyết định số 1184/QĐ-UBND, ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc 

công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu 

chính công ích). Triển khai thực hiện tốt, kịp thời các chính sách về: miễn, giảm 

thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp, hỗ trợ chế độ kế toán… đối với doanh 

nghiệp theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ tài chính về 

hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thông tư 132/2018/TT –BTC 

ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu 

nhỏ và Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

 Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính giai 

đoạn 2016-2020, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng phục vụ của cơ quan nhà 

nước. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh các hành vi 

nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong giải quyết 

thủ tục hành chính.  

 Huyện đã thực hiện thông báo tới các hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa 

bàn huyện về chính sách hỗ trợ khi chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp. Trong 

quá trình giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của các cá nhân, 

tổ chức và doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân huyện luôn quan tâm chỉ đạo các phòng, 

đợn vị có liên quan niêm yết các thủ tục hành chính, phí, lệ phí và công khai, minh 

bạch, thường xuyên thông tin đến công dân, tổ chức về cơ chế tiếp nhận, xử lý các 

phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính. Tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả tại Bưu điện huyện đã công khai số điện thoại của cán bộ, 

công chức, viên chức trực tiếp làm tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ, có hòm thư 

góp ý để tổ chức, công dân trực tiếp đóng góp phản ánh những kiến nghị, những 

khó khăn vướng mắc về thủ tục hành chính. Việc thực hiện niêm yết công khai thủ 

tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn được 

thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn về thủ tục hành chính. 

 Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn công khai 

và triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường phát triển doanh nghiệp 6 tháng 

cuối năm 2020; chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh khi chuyển đổi sang loại hình 

doanh nghiệp; thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương; tiếp tục phổ 

biến quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; triển khai các mô hình hợp tác xã kiểu mới; trình 

tự thực hiện chuyển đổi hợp tác xã sang loại hình khác; kế hoạch hành động thực 
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hiện NQ 02/NQ-CP ngày 1/1/2019; cung cấp thông tin chi tiết các dự án kêu gọi 

đầu tư giai đoạn 2019-2022 tỉnh Gia Lai; triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền 

phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”;.  

 3. Về tổ chức thi hành pháp luật 

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

 Ủy ban nhân dân huyện  tiếp tục chỉ đạo phòng Tư pháp phối hợp với Thanh 

tra huyện, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện, các phòng, ban, đơn vị 

có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền đến toàn thể 

cán bộ, công chức, người lao động thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở các 

nội dung như: Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp; Luật 

Doanh nghiệp; Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, Chỉ thị số 33-CT/TW 

ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị 

50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị vềtăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT-TTg 

ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc tăng cường xử lý, ngăn chặn có 

hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong 

giải quyết công việc và các văn bản có liên quan. Cấp phát 2.313 tài liệu, sổ tay tìm 

hiểu pháp luật về thuế dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, tờ rơi về một 

số quy định về hoạt động xúc tiến thương mại, tờ rơi về một số quy định về cạnh 

tranh không lành mạnh và các tài liệu khác có liên quan…  

 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. 

 - Kết quả tổ chức 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; công khai, minh bạch chống nạn “lót tay” và nhận “lót 

tay” đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức ở mọi cấp chính quyền; hạn chế 

phát sinh khiếu nại, tố cáo trong thực hiện các quy định của pháp luật liên quan 

đến quyền và lợi ích của doanh nghiệp. 

 Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chủ động bố trí, sắp 

xếp cán bộ có năng lực chuyên môn, có trách nhiệm trong xử lý hồ sơ, thủ tục hành 

chính. Quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức, người lao động Luật phòng, chống 

tham nhũng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi hành công vụ; công khai, 

minh bạch chống nạn “lót tay” và nhận “lót tay” đối với tất cả cán bộ, công chức, 

viên chức; hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo trong thực hiện các quy định của pháp 

luật liên quan đến quyền và lợi ích của doanh nghiệp. 

 Thời gian thực hiện các thủ tục hành chính như: đăng ký kinh doanh, xây 

dựng, đất đai được thực hiện theo đúng quy định của bộ thủ tục hành chính. Phối 

hợp Văn phòng Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân huyện đăng tải các thông tin 

liên quan đến doanh nghiệp (dự án kêu gọi đầu tư, quy định quy trình tiếp nhận đầu 

tư, thông tin kinh tế xã hội…) theo quy định. 

 Cử công chức đi tập huấn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Cử công chức tại các phòng chuyên môn của 

huyện hướng dẫn nhân viên bưu điện tiếp nhận hồ sơ khi chuyển giao nhiệm vụ tiếp 
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nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bưu điện 

huyện. 

 - Kết quả công tác 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 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. 

  Chỉ đạo phòng Tài chính-Kế hoạch phối hợp các phòng, ban, đơn vị và Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn, bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thực hiện thủ tục 

đăng ký kinh doanh đảm bảo rút ngắn thời gian Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện. Thực hiện trả kết quả thủ tục hành chính qua 

dịch vụ bưu chính công ích góp phần giảm chi phí, thời gian đi lại cho người dân, 

doanh nghiệp. 

 Ngày 06/3/2020, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 24/KH-

UBND về việc tổ chức Hội nghị Gặp mặt các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và Hợp 

tác xã trên địa bàn huyện trong tháng 4/2020. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch 

Covid-19 nên chưa thực hiện. 

 Huyện ban hành các Văn bản chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn tập trung hướng dẫn, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, 

giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh trong đại dịch Covid 

19 như: Văn bản số 1182/UBND-TH về việc triển khai Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 

04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ vè các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn 

cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với đại dịch Covid-19; 

Văn bản số 1917/UBND-KT ngày 15/5/2020 về việc tháo gỡ khó khăn cho sản 

xuất, kinh doanh của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trong đại dịch Covid-19. 

 Trong 6 tháng cuối năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các 

đơn vị có liên quan tổ chức các đợt tập huấn, chủ động cung cấp, đăng tải các thông 

tin liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên công thông tin điện tử của 

huyện.Thực hiện niêm yết các thủ tục hành chính đúng quy định, kịp thời, niêm yết 

số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành 

chính, quy trình giải quyết hồ sơ, thái độ phục vụ đối với cá nhân, tổ chức. 

 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. 

 - Hình thức 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; liên quan đến 

khiếu nại, tố cáo về những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, 

viên chức trong thực thi pháp luật… 

 Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị được niêm yết 

công khai ở địa điểm thuận lợi, dễ quan sát tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Bưu điện huyện. 

 - Hoạt động thanh tra, kiểm tra theo 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 đối với 

doanh nghiệp. 

 Ủy ban nhân dân huyện  tiếp tục chỉ đạo Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp 

với các phòng, ban đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện 
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nghiêm túc 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 đối với doanh nghiệp, Quyết định số 

27/2015/QĐ-UBND ngày 24/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về quy chế 

phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong quản lý nhà 

nước về thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập nhằm tạo 

điều kiện thuận lợi và môi trường kinh doanh an toàn cho doanh nghiệp.  

 Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra và tổ chức kiểm tra theo đúng kế 

hoạch. Kết hợp thanh tra, kiểm tra nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra 

trừ hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng. 

Không thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp. 

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

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên các trang thông tin điện tử, trên các 

phương tiện thông tin, truyền thông theo quy định. 

 Ủy ban nhân dân huyện không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến 

hoạt động của doanh nghiệp, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến doanh 

nghiệp. 

 3.4. Về cải cách thủ tục hành chính 

 Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo phòng Tài chính-Kế hoạch phối hợp các 

phòng, ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, bộ phận Tiếp nhận và trả 

kết quả tại Bưu điện huyện thực hiện tốt thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, mức độ 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 (Quyết định số 

1184/QĐ-UBND, ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công 

ích). Tiếp tục thực hiện và phát huy những kết quả về cải cách thủ tục hành chính đã 

đạt được trong năm 2019 như: 

 Thực hiện giảm thời gian thực hiện các thủ tục cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh từ 03 ngày xuống còn 02 ngày. 

 Giải quyết cho doanh nghiệp mua hóa đơn trong ngày làm việc; tự in hóa đơn 

trong ngày làm việc và được phép sử dụng hóa đơn trong 01 ngày.  

 Doanh nghiệp tự kê khai và nộp lệ phí môn bài (không quy định phải đăng 

ký), số lần nộp trong năm 01 lần. 

 Thời gian hoàn thuế giá trị gia tăng: Hoàn trước, kiểm tra sau: 04 ngày (theo 

quy định là 6 ngày, giảm 30%). Kiểm tra trước, hoàn sau 28 ngày (theo quy định là 

40 ngày, giảm 30%). 

 Giải quyết miễn, giảm thuế 24 ngày. 

 Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai kê khai thuế điện tử đạt 100%, hoàn thuế 

điện tử đạt 100% và nộp thuế điện tử đạt 100%. Triển khai trên diện rộng việc sử 

dụng hóa đơn điện tử; hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. 

 Giải quyết hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuê đất, thuê mặt nước; 

chuyển mục đích sử dụng đất là 04 ngày. 

 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu 

không đồng thời là người sử dụng đất: 30 ngày. 
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 Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, 

tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất là không quá 10 ngày; Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp cho thuê, cho 

thuê lại quyền sử dụng đất là không quá 03 ngày; Thời gian thực hiện thủ tục đăng 

ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường 

hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc 

chồng thành của chung vợ và chồng là không quá 05 ngày. 

 Thời gian giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng, riêng thủ tục cấp 

phép xây dựng: không quá 20 ngày. 

 Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc, thời gian kiểm soát hồ sơ, 

chứng từ số từ 7 ngày xuống còn 3 ngày làm việc. 

 Trong  6 tháng đầu năm 2020 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Bưu điện 

huyện đã tiếp nhận tổng số 1.729 hồ sơ; trong đó: đã giải quyết 1.642 hồ sơ (đúng 

hạn:1.612; quá hạn: 30); Đang giải quyết: 87; Chưa đến hạn: 82; Quá hạn: 05; Hồ 

sơ không xử lý: 94.  

 3.5. Các nhiệm vụ, giải pháp khác: Không. 

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 

 Cán bộ, công chức các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn chưa được tập 

huấn chuyên sâu về các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến nội dung cắt giảm chi phí 

cho doanh nghiệp nên trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

 Đề nghị các Sở, ngành có liên quan sớm tổ chức các lớp tập huấn về các 

nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến nội dung cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. 

Cung cấp các tài liệu có liên quan để địa phương triển khai thực hiện. 

 

 Trên đây là báo cáo kết quả hực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi 

phí tuân thủ pháp luật 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn  huyện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  

- Sở Tư pháp;                                   CHỦ TỊCH 

- TT Huyện ủy; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các phòng, ban, đơnv ị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, CVNC.                                                                                                 

    Nay Kiên 
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