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V/v thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 

nâng xếp hạng chỉ số chi phí  

tuân thủ pháp luật  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Bình, ngày        tháng 02 năm 2020 

Kính gửi: 
 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh HTX tỉnh. 
 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 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 2019, định hướng đến năm 2021 

và thực hiện 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; để góp phần nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân 

thủ pháp luật theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:  

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn; 

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp 

luật của doanh nghiệp, góp phần nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật 

(chỉ số B1)1. Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: 

Khẩn trương thực hiện rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp 

luật thuộc ngành, lĩnh vực quản lý không rõ ràng, không cụ thể, thiếu tính khả thi, 

cản trở điều kiện đầu tư kinh doanh, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp; 

đặc biệt là các quy định có liên quan đến chi phí tuân thủ pháp luật. 

Chủ động tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về các quy định của pháp luật 

liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh để có các biện pháp giải quyết kịp thời 

các khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị. 

Tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ, công khai các quy định pháp luật 

đến cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng doanh nghiệp. Thường xuyên tập 

huấn, bồi dưỡng, đồng thời quán triệt, 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. 

2. Sở Tư pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm 

pháp luật, đảm bảo không có các quy định mới chứa đựng các yêu cầu không cần 

                                           
1 Chi phí tuân thủ pháp luật là các chi phí mà doanh nghiệp, người dân phải gánh chịu trong quá trình thực hiện các 

quy định của pháp luật, bao gồm: chi phí hành chính; chi phí đầu tư để tuân thủ quy định; phí, lệ phí; chi phí rủi ro 

pháp lý (nếu có); chi phí không chính thức (Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1083/BTP-

QLXLVPHC&TDTHPL ngày 29/3/2019). 
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thiết, bất hợp lý, cản trở điều kiện đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp, đảm 

bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật trong 

các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.  

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên 

quan rà soát, đánh giá toàn bộ các quy định về phí, lệ phí do HĐND tỉnh ban hành mà 

các doanh nghiệp đang thực hiện, nếu có những quy định gây khó khăn, vướng mắc 

làm tăng chi phí tuân thủ pháp luật thì kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

4. Văn phòng UBND tỉnh tăng cường công tác tham mưu thực hiện nhiệm 

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

đến doanh nghiệp. Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy 

mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến và việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

5. Thanh tra tỉnh 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. Kịp thời tiếp nhận, xử lý hoặc kiến nghị xử lý 

phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của doanh nghiệp. Tham mưu UBND tỉnh 

tiếp tục chỉ đạo thực hiện 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.  

6. Đề nghị Hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh 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. 

Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm 

pháp luật có các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.  

Yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan trung ương đóng trên địa 

bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước 

ngày 01/6 (đối với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 01/12 (đối với báo cáo năm). 

Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về UBND tỉnh 

(qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Tư pháp; 

- Cục QLXLVPHC và TDTHPL - BTP; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Báo Quảng Bình, Đài PT-TH Quảng Bình; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Tiến Hoàng 
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