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BÁO CÁO 

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

pháp luật, nâng xếp hạng Chỉ số B1 trên địa bàn huyện 

 6 tháng đầu năm 2020 
 

Thực hiện Công văn số 1150/CV- NC ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh Kon 

Tum về việc triển khai các hoạt động nhằm nâng xếp hạng Chỉ số B1 năm 2020 và 

Công văn số 457/STP-TTr ngày 14/05/2020 của sở Tư pháp về báo cáo nâng xếp 

hạng Chỉ số B1 6 tháng đầu năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo thực hiện 

nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng Chỉ số B1 trên địa bàn huyện 6 tháng đầu 

năm 2020, với các nội dung 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 trong 6 tháng đầu năm 2020. 

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

- Huyện đã ban hành các văn bản sau: Nghị quyết số 28/2019/NQ- HĐND ngày 

19/12/2019 của HĐNĐ huyện về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2020; Kế hoạch 2176/KH- UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện về thực 

hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Ngọc Hồi năm 2020; 

Quyết định số 1870/QĐ- UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện về ban hành Kế 

hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020; Thông báo lịch tiếp công 

dân của lãnh đạo UBND huyện năm 2020; Công văn 2173/UBND- TH ngày 

30/12/2019 của UBND huyện về triển khai một số công việc vận hành Cổng Dịch vụ 

công quốc gia; Công văn 165/UBND- TH ngày 7/2/2020 của UBND huyện về việc 

đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Tổ chức 

rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngừng hiệu lực trong năm 2019 

để công bố theo quy định. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Công văn số 1114/UBND- 

TH ngày 26/07/2019 của UBND huyện về việc triển khai Nghị quyết số 08/2019/NQ- 

HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các Nghị quyết và 

nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành liên 

quan đến doanh nghiệp để tổ chức thực hiện1. 

                                           
1 Bãi bỏ nội dung Mục II. Về Tờ Trình xin chủ trương thuy phí sử dụng bãi đối với các doanh nghiệp nhập 

khẩu gỗ từ Lào  của Nghị quyết 20/2000/NQ- HĐ,ngày 11/05/2000 của Hội  đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Tờ trình 

và chuyên đề do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa VIII. Mục XI về việc tổ chức sắp 



- Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 

1118-KL/TU ngày 29-7-2009 của Tỉnh ủy khóa XIII về Đề án nâng cao năng lực cạnh 

tranh của tỉnh gắn với thực hiện Kết luận số 345-KL/TU ngày 25/5/2016 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Kon Tum 

đến năm 2020 trên địa bàn huyện. 

2. Về tổ chức thi hành pháp luật 

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

doanh nghiệp:  

- UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 220/KH- UBND, ngày 14/02/2020 

của UBND huyện về công tác tuyên truyên, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 

trên địa bàn huyện; đồng thời chỉ đạo phòng Tư pháp huyện ban hành hướng dẫn công 

tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hàng quý, trong đó tập trung vào Chỉ 

thị 09/CT- TTg của Thủ Tướng chính phủ về tạo điều kiện cho Doanh nghiệp khởi 

nghiệp sáng tạo và các văn bản luật liên quan trực tiếp đến thủ tục hành chính của 

doanh nghiệp để cán bộ, công chức, viên chức và cộng động doanh nghiệp trên địa 

bàn nhận thức rõ được vai trò, vị trí, tầm quan trọng của doanh nghiệp, cộng đồng 

doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và của huyện nói riêng góp 

phần kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa 

bàn huyện; đồng thời tạo động lực để mọi tổ chức, cá nhân tham gia khởi nghiệp góp 

phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện một cách bền vững. 

- Thường xuyên, chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - TT- DL- Truyền thông phối hợp 

với các cơ quan liên quan xây dựng phóng sự để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm 

năng, lợi thế của địa phương và sự ưu tiên, ưu đãi của huyện Ngọc Hồi để kêu gọi các 

tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư quan tâm đến tìm hiểu, đầu tư phát triển sản xuất-kinh 

doanh trên địa bàn; công bố, giới thiệu quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa 

phương, quy hoạch kế hoạch, sử dụng đất… để các doanh nghiệp tiếp cận thông tin 

nhanh chóng và thuận lợi, tăng cơ hội tìm kiếm, thu hút nhà đầu tư đến với huyện 

Ngọc Hồi. 

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:  

UBND huyện đã phối hợp cử 02 công chức lãnh đạo thuộc phòng Tư pháp và 

phòng Hạ tầng - kinh tế huyện tham dự hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh 

doanh, chuyên đề “Quy định pháp luật về quản trị doanh nghiệp, áp dụng các thông lệ 

quốc tế vào lĩnh vực quản trị doanh nghiệp” do Sở Tư pháp phối hợp tổ chức trong 

năm 2019. 

                                                                                                                                            
xếp mạng lưới khai thác và chế biến khoáng sản  làm VLXD trên địa bàn tỉnh của Nghị quyết số 04/2002/NQ- HĐ, ngày 

21/01/2002 của HĐND Tỉnh về các chuyên đề do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 15 HĐND Tỉnh khóa VIII. 



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:  

- Trong 6 tháng qua, trên địa bàn huyện không có đơn thư khiếu nại, tố cáo và 

kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp trong tổ chức thực thi và tuân thủ pháp luật 

trong thực hiện thủ tục cho các doanh nghiệp. 

- Duy trì Đoàn kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy chế, kỷ luật, kỷ cương 

hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2020, nhằm nâng cao tinh 

thần, thái độ phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp trong thực thi công vụ. 

2.4. Về cải cách thủ tục hành chính 

- Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo triển khai quyết liệt trong đó tập 

trung kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính và Ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Ngọc 

Hồi2 để đi vào hoạt động nề nếp; cam kết rút ngắn thời gian đăng ký, kinh doanh trên 

địa bàn; phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết 

thủ tục hành chính; đăng ký giải quyết thủ tục hành chính công mức độ 3 trên cổng 

dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (huyện đăng ký 05 thủ tục ở mức độ 3). 6 tháng đầu 

năm 2020 huyện đã đầu tư và khánh thành đưa vào sử dụng Bộ phận Một cửa của 

huyện cùng với trang thiết bị được đầu tư theo hướng hiện đại đáp ứng được yêu cầu 

thực tiễn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính 

Nhà nước có chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước3. 

  - Công tác kiểm tra đột xuất việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động chấp hành nội quy, quy chế, kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn 

vị, địa phương trên địa bàn huyện được thực hiện thường xuyên4 và đã góp phần nâng 

cao kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện công vụ. 

- UBND huyện đã ban hành Công văn số 791/UBND- NN ngày 14/04/2020 về 

việc thực hiện Kế hoạch số 1071/KH- UBND của UBND tỉnh Kon Tum về thực hiện 

Chỉ thị 11-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiêm vụ, giải pháp cấp bách tháo 

gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh bảo đảm ASXH ứng phó với dịch Covid- 19; 

Công văn số 928/CV- UBND ngày 24/04/2020 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 

09/CT-TTg của Thủ tướng về tạo điều kiện để doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và 

duy trì thực hiện Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của UBND huyện về 

                                           
2 Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của UBND huyện Ngọc Hồi về việc tổ chức lại Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả huyện Ngọc Hồi; Kế hoạch 2176/KH-UBND,ngày 31/12/2019 về cải cách hành chính năm 2020; 

Quyết định số 642/QĐ- UBND, ngày 27/4/2020 của UBND huyện. 
3Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT – Ioffice liên 

thông đảm bảo an toàn thông tin trong việc gửi, nhận văn bản điện tử; thực hiện không nhận văn bản giấy đối với các cơ 

quan đơn vị đã ứng dụng phần mềm VNPT-Ioffice. Qua đó đã rút ngắn được thời gian xử lý, nâng cao hiệu quả, chất 

lượng công việc 
4Thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy chế, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động năm 2020 trên địa bàn. 



thành lập Tổ xúc tiến đầu tư nhằm trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp, hợp tác 

xã, nhà đầu tư trong việc giới thiệu tiềm năng của địa phương, tư vấn pháp luật, quy 

trình thủ tục đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh… cho các tổ chức và cá nhân đến 

tìm kiếm cơ hội đầu tư trên địa bàn huyện. 

2.5. Các nhiệm vụ, giải pháp khác: 

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn phối hợp thực 

hiện cam kết hỗ trợ, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cấp chứng nhận đăng ký, thay 

đổi nội dung đăng ký hợp tác xã từ 05 ngày xuống còn 03 ngày; đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, công khai quy trình, thủ tục 

hành chính trong các lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, các nội dung về giải quyết 

khiếu nại, tố cáo,...thuộc thẩm quyền của UBND huyện trên trang thông tin điện tử và 

tại trụ sở cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn. 

- Duy trì hoạt động của Tổ xúc tiến đầu tư5 nhằm trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ các 

doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư trong việc giới thiệu tiềm năng của địa phương, 

tư vấn pháp luật, quy trình thủ tục đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh… cho các tổ 

chức và cá nhân đến tìm kiếm cơ hội đầu tư trên địa bàn huyện. 

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:  

- Huyện Ngọc Hồi là huyện biên giới, miền núi điều kiện kinh tế còn nhiều khó 

khăn nên chưa có nhiều chính sách ưu đãi, đãi ngộ trong kêu gọi đầu tư, quảng bá, 

giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương, chưa tạo sức hấp dẫn đối với nhà đầu 

tư có quy mô vừa và lớn đầu tư kinh doanh vào địa bàn huyện. 

- Phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu là doanh nghiệp có quy mô vừa, 

nhỏ nên hiệu quả sản xuất, sức cạnh tranh trên thị trường còn thấp so với tiềm năng, 

lợi thế của địa phương; việc tiếp cận thông tin, mở rộng thị trường của doanh nghiệp, 

HTX ở địa phương còn hạn chế; một số doanh nghiệp chấp hành chưa nghiêm các 

quy định của pháp luật về thuế, còn hiện tượng nợ đọng thuế kéo dài. 

- Trong 6 tháng đầu năm 2020 do tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến 

phức tạp đã làm cho các doanh nghiệp trên địa bàn gặp không ít khó khăn trong tiêu 

thụ và xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm sản, trong khi đó huyện không có nguồn lực 

để hỗ trợ tạo lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp làm ăn trên địa bàn. 

2. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc 

2.1. Nguyên nhân chủ quan 

                                           
5 Thành lập theo Quyết định số 215/QĐ-UBND, ngày 25/5/2017 của UBND huyện 



- Chưa ban hành được văn bản quy phạm pháp luật về ưu đãi kêu gọi đầu tư và 

tiềm năng, thế mạnh của huyện để các nhà đầu tư an  tâm, tin tưởng tìm kiếm cơ hội 

đầu tư, kinh doanh trên địa bàn huyện. 

2.2. Nguyên nhân khách quan 

- Điều kiện tự nhiên, tiềm năng thế mạnh nội lực của huyện trong sản xuất, 

kinh doanh còn nhiều mặt hạn chế nên các nhà đầu tư chưa thật sự mặn mà tìm kiếm 

cơ hội đầu tư, kinh doanh vào địa bàn huyện. 

- Chưa có các doanh nghiệp đủ lớn để phối hợp bao tiêu, tiêu thụ các sản phẩm 

sản xuất, kinh doanh giữa các doanh nghiệp với nhau. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân 

thủ pháp luật, nâng xếp hạng Chỉ số B1 trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2020./. 

 

 Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp (b/c); 

- TT Huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tư pháp; 

- Văn phòng HĐND- UBND; 

- Phòng TC- KH huyện; 

- Lưu: VT,  TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Châu Ngọc Lân 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 2 
Biểu mẫu kết quả xây dựng và hoàn thiện thể chế trực tiếp 

liên quan đến chi phí tuân thủ pháp luật 6 tháng đầu năm 2020 

 

(Kèm theo Báo cáo số:…..../BC- UBND, Ngày   /05/2020 của UBND huyện) 

STT Loại văn bản 

(Luật, Nghị 

định…) 

 Số lượng 

VBQPPL 

có quy 

định liên 

quan trực 

tiếp đến 

chi phí 

tuân thủ 

pháp luật 

Số quy 

định mâu 

thuẫn, chồng 

chéo hoặc 

không hợp 

lý, khả thi, 

không phù 

hợp với tình 

hình kinh tế - 

xã hội 

Tình trạng xử lý Ghi 

chú 

Số quy định 

đã xử lý 

(Nêu cụ thể 

điều, khoản, 

điểm) 

Số quy định 

chưa xử lý 

(Nêu cụ thể 

điều, khoản, 

điểm) 

  

 Không Không Không Không Không  
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