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 UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ HÀ THANH

Số:       /BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Hà Thanh, ngày      tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO
Về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí 
tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2020

Thực hiện Công văn số 1485/STP-XD&PBPL ngày 16 tháng 11 năm 
2021 của Sở Tư pháp, UBND xã Hà Thanh báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ, 
giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2021 
(từ ngày 01/12/2020 đến ngày 20/11/2021) 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 

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

- Thường xuyên cập nhật văn bản pháp luật mới tuyên truyền, phổ biến 
rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Phát hành, tổ chức hướng dẫn sử dụng các tài liệu về tuân thủ các quy 
định pháp luật liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trong phạm vi trách 
nhiệm, quyền hạn của đơn vị. 

2. Về tổ chức thi hành pháp luật 

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

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp 
năm 2013, các văn bản luật đã được ban hành có nội dung gắn với đời sống, sinh 
hoạt thường xuyên của người dân; tập trung phổ biến các văn bản luật đã được 
Quốc hội thông qua: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính 
phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương; Luật giáo dục, Luật đầu tư công, 
Luật quản lý thuế, Luật thi hành án hình sự, Luật phòng, chống tác hại của rượu 
bia, Luật sửa, bổ sung một một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở 
hữu trí tuệ.

- Tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động 
sản xuất kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, 
trọng tâm là các lĩnh vực: Phòng, chống tham nhũng; khiếu nại, tố cáo; an toàn 
giao thông đường bộ; vấn đề dư luận xã hội quan tâm... 



2.2. 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. 

- Công tác tiếp dân luôn được cấp Ủy đảng nghiêm túc tổ chức thực hiện 
theo quy định. Việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất của lãnh đạo HĐND, lãnh 
đạo ủy ban nhân dân được duy trì và thực hiện thường xuyên. Ngoài việc bố trí 
tổ chức tiếp dân đột xuất, còn bố trí tiếp dân, đối thoại trục tiếp tại các điểm thôn  
nơi công dân phản anh kiến nghị. Do đó, nhiều thắc mắc kiến nghị, khiếu nại 
phát sinh từ cơ sở được giải quyết, giải thích kịp thời đã hạn chế được nhiều 
khiếu nại vượt cấp.

- Trong năm 2021, đã tiếp 16 lượt công dân với 16 đơn, trong đó có 0 đơn 
tố cáo, 16 đơn phản ánh, kiến nghị. Các đơn đã được giải quyết đúng quy định 
của pháp luật.

2.3. Về cải cách thủ tục hành chính

- Thời gian qua, Ủy ban nhân dân xã Hà Thanh luôn quan tâm, chỉ đạo và 
triển khai kịp thời đối với công tác cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện 
nghiêm việc công khai các thủ tục hành chính, cập nhật thường xuyên các thủ 
tục hành chính tại trụ sở cơ quan nhà nước, bảo đảm thuận tiện cho việc tìm 
hiểu, tra cứu, cập nhật thông tin đối với cá nhân, doanh nghiệp. Việc niêm yết, 
công khai các thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân được 
thực hiện tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực 
hiện thủ tục hành chính. 

- Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; ứng dụng phần 
mềm cho Bộ phận một cửa đã mang lại hiệu quả, tăng cường tính công khai, 
minh bạch trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, 
doanh nghiệp thường xuyên rà soát, hạn chế tối đa các bất cập đối với doanh 
nghiệp. TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021; Kế 
hoạch số 07/KH-UBND ngày 28/ 01 /2021 về  rà soát đánh giá TTHC năm 2021 
để tổ chức thực hiện; Chỉ đạo cán bộ, công chức chuyên môn trong quá trình 
tham mưu và trực tiếp giải quyết các TTHC chủ động thực hiện việc rà soát, cập 
nhật, thống kê các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, 
bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp 
xã theo tiêu chuẩn của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 để niêm yết 
công khai; phát hiện, kiến nghị cấp trên sửa đổi, bãi bỏ, thay thế các quy định 
TTHC không còn phù hợp, gây khó khăn, cản trở, cho việc thực hiện của tổ 
chức, công dân ; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo hoạt động kiểm soát thủ tục 
hành chính theo quy định; tiếp tục triển khai thực hiện các quy định về tiếp 
nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với thủ tục hành 
chính và quy định hành chính liên quan. Được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đảm 



bảo đúng quy định. UBND xã đã niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền giải quyết của cấp xã và nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến 
nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Bộ phận một cửa; hình thức 
niêm yết bằng "Bảng gắn trên tường"; vị trí, hình thức, cách thức niêm yết thuận lợi 
cho việc tìm hiểu, trao đổi, ghi chép, tra cứu thông tin về TTHC; theo kế hoạch kiểm 
soát TTHC và tự kiểm tra công tác CCHC. Cán bộ, công chức chuyên môn thường 
xuyên thực hiện việc rà soát, cập nhật, niêm yết bổ sung hoặc thay thế các thủ tục, 
thành phần TTHC khi có thay đổi.

2.4. Các nhiệm vụ, giải pháp khác.

- Thường xuyên quan tâm, chú trọng hơn nữa đến công tác phối hợp giữa 
các cơ quan chuyên môn cùng cấp tổ chức thực thi pháp luật, bảo đảm sự chính 
xác, thống nhất, đồng bộ, khả thi, hiệu quả trong quy định của các văn bản pháp 
luật và trong thực tiễn thi hành pháp luật đối với các doanh nghiệp.

- 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. 

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

- Việc triển khai một số nội dung cải cách thủ tục hành chính còn một số 
khó khăn trong việc giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; vướng mắc 
việc áp dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4 
do một bộ phận người dân hạn chế về khả năng sử dụng máy tính. 

- Trong quá trình thực hiện chưa được tập huấn nghiệp vụ về việc thực 
hiện các nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng 
chỉ số B1.

2. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc. 

2.1. Nguyên nhân chủ quan

Do chưa được tập huấn và không có văn bản triển khai thực hiện nên công 
chức chuyên môn chưa đánh giá được đầy đủ các giải pháp để tính chi phí pháp 
luật xếp hạng chỉ số B1.

2.2. Nguyên nhân khách quan

Số doanh nghiệp kinh doanh trên địa bản xã là những doanh nghiệp vừa 
và nhỏ, có vốn đầu tư thấp, chủ doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến việc 



thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp 
hạng chỉ số B1 tại doanh nghiệp của mình. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Đề nghị các bộ ngành tiếp tục rà soát các quy định về điều kiện kinh 
doanh, quy định hoạt động chuyên ngành, xem xét bãi bỏ các quy định không 
cần thiết.

Chỉ số B1 là một khái niệm khá mới mẻ nên việc áp dụng còn lúng túng 
trong việc xác định nội dung cụ thể, phạm vi của chỉ số, giải pháp cơ bản đối với 
trách nhiệm của các cơ quan trong giảm chi phí tuân thủ pháp luật. Đề nghị 
UBND  huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên môn thực hiện 
công việc rà soát các chi phí tuân thủ nâng cao chỉ số B1. 

Trên đây là báo cáo việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để 
giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2021, Ủy 
ban nhân dân xã Hà Thanh báo cáo UBND huyện nắm được và cho ý kiến 
chỉ đạo địa phương thực hiện trong thời gian tới./.

Nơi nhận:
- UBND huyện;  Lưu: VT,

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

                                                                                     Phạm Xuân Thức
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