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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ về
Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Căn cứ Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ về
Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp;
Thực hiện Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh
Bình Phước về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày
09/11/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho
doanh nghiệp;
Xét đề nghị của phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã tại Tờ trình số
346/TTr-TC-KH ngày 12 tháng 8 năm 2019,
UBND thị xã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động cắt
giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn thị xã như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Triển khai thực hiện toàn diện các nội dung Nghị quyết số 139/NQ-CP
ngày 09/11/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động cắt giảm chi phí
cho doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.
- Đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ và giao trách nhiệm cho các
sở, ban ngành, UBND cấp huyện triển khai thực hiện để cải thiện môi trường
kinh doanh; trong đó nhiệm vụ trọng tâm là cắt giảm các chi phí không hợp lý,
tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.
2. Yêu cầu
- Các cơ quan, ban ngành trực thuộc UBND thị xã, UBND các xã, phường
tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả thiết thực trong việc cắt
giảm chi phí cho doanh nghiệp.
- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành trực thuộc
UBND thị xã, UBND các xã, phường trong việc triển khai đồng bộ, kịp thời các
giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch.
II. Nhiệm vụ và giải pháp
1. Nhiệm vụ và giải pháp chung
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- Các cơ quan, ban ngành trực thuộc UBND thị xã, UBND các xã, phường
thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm
soát thủ tục hành chính.
- Rà soát các quy định của pháp luật về đầu tư, kinh doanh; sàng lọc
những điểm bất hợp lý, gây ra chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp; nghiên
cứu, đề xuất hướng xử lý. Các văn bản ban hành cần có đánh giá tác động chi
phí, nhất là chi phí không chính thức, gắn với trách nhiệm giải trình của người
đứng đầu cơ quan soạn thảo.
- Các cơ quan, ban ngành trực thuộc UBND thị xã, UBND các xã, phường
tuyệt đối không được ban hành hoặc tham mưu UBND thị xã ban hành các quy
định về điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định tại Khoản 3, Điều 7 của Luật
Đầu tư.
- Tăng cường tiếp xúc, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh
nghiệp. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách
hành chính, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu của cán bộ thi hành pháp
luật.
- Công khai 100% thủ tục liên quan đến doanh nghiệp, quy hoạch của thị
xã và địa phương trên trang thông tin điện tử.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý, giải quyết thủ
tục, hồ sơ cho doanh nghiệp, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm
thời gian và chi phí đi lại.
2. Nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, ban, ngành trực thuộc UBND thị
xã, UBND các xã, phường
2.1 Về chi phí tuân thủ pháp luật: Cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật về
gia nhập thị trường
a) Các cơ quan, ban, ngành trực thuộc UBND thị xã, UBND các xã,
phường:
- Rà soát các văn bản do cơ quan mình ban hành hoặc tham mưu UBND
thị xã ban hành có quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh trái với quy định của
Luật Đầu tư để bãi bỏ hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền bãi bỏ. Tuyệt đối
không được ban hành hoặc tham mưu UBND thị xã ban hành mới các quy định
về điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định tại Khoản 3, Điều 7 của Luật đầu
tư.
- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch 173/KH – UBND ngày
08/8/2018 của UBND tỉnh triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ – CP ngày
23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong
giải quyết thủ tục hành chính và Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 03/5/2019
của UBND tỉnh ban hành quy định tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành
chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.
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- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày
13/7/2018 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra
chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh; tiếp tục cắt giảm,
đơn giản hóa chế độ báo cáo theo yêu cầu tại quyết định số 559/QĐ – TTg ngày
24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo
cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước” để cắt giảm chi phí
cho doanh nghiệp.
- Tập trung cải cách thủ tục hành chính có liên quan trực tiếp đến doanh
nghiệp gồm: Thủ tục đăng ký doanh nghiệp, chủ trương đầu tư, đất đai, môi
trường, xây dựng, thuế, hải quan... Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
trong giải quyết thủ tục, đẩy mạnh giải quyết thủ tục trực tuyến, gửi kết quả đến
tận nhà nhằm giảm thời gian và chi phí đi lại cho doanh nghiệp.
- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thị ủy, UBND thị xã về việc cử cán bộ có
chuyên môn, thẩm quyền để hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành
chính cho doanh nghiệp tại bộ phận một cửa điện tử của thị xã. Kịp thời phát
hiện và xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn,
phiền hà cho doanh nghiệp.
b) Phòng Tài chính Kế hoạch:
- Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, ký giải quyết và trả kết quả trực tiếp các
thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp (hộ kinh doanh cá thể) tại bộ phận
một cửa điện tử.
- Đẩy nhanh tiến độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong đăng ký kinh
doanh.
- Tham mưu tốt cho Thị ủy, UBND thị xã trong các buổi tiếp xúc doanh
nghiệp. Phối hợp đôn đốc các cơ quan, ban ngành, UBND xã phường giải quyết
dứt điểm những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt
động.
c) Phòng Kinh tế:
- Phối hợp với Điện lực Phước Long triển khai các biện pháp nhằm giảm
bớt các thủ tục, thời gian và chi phí tiếp cận để được cấp điện đối với các dự án,
doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
- Tăng cường công tác khuyến công, mở rộng sản xuất và thị trường xuất
khẩu hàng hóa.
- Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra ngành công thương, đảm bảo thị
trường sản xuất kinh doanh đúng theo quy định của pháp luật, thanh tra mỗi
doanh nghiệp không quá 01 lần/năm, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ
ràng.
d) Phòng Tư pháp:
- Tăng cường vai trò thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật
để đảm bảo các phòng, ban, UBND các xã, phường không ban hành hoặc tham
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mưu UBND thị xã ban hành điều kiện đầu tư kinh doanh trái với quy định tại
Khoản 3, Điều 7 của Luật đầu tư.
2.2 Cắt giảm chi phí đầu tư vào sản xuất, kinh doanh:
- Về chi phí tín dụng và dịch vụ ngân hàng:
Phòng Tài Chính Kế Hoạch chủ trì, phối hợp với các phòng ban chuyên
môn, UBND các xã phường tổ chức có hiệu quả Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa
và nhỏ; Nghị định số 38/2018/NĐ – CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định
chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; Nghị định
số 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 và các văn bản pháp luật khác về
hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm hỗ trợ tiếp cận các nguồn lực, góp phần
giảm chi phí sản xuất, kinh doanh.
- Về chi phí lao động:
Phòng Nội vụ – lao động thương binh và xã hội triển khai có hiệu quả các
đề án về đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đào tạo của trung tâm
giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên gắn với nhu cầu sử dụng của
doanh nghiệp nhằm cắt giảm chi phí cho doanh khi phải đào tạo lại lao động.
2.3 Về phí, lệ phí:
Các phòng ban chuyên môn, UBND các xã phường có trách nhiệm:
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh các đơn vị,
cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, tạo ra gánh nặng cho doanh nghiệp.
- Thực hiện quy tắc đạo đức công vụ của cán bộ, công chức khi phục vụ
công dân, doanh nghiệp.
- Tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức các quy định pháp luật về
phòng chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo và chính sách pháp luật của Nhà
nước về thi hành công vụ.
- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin, công khai, minh bạch hoạt động quản lý nhà nước.
- Tổ chức khảo sát ý kiến người dân và doanh nghiệp về chất lượng phục
vụ hành chính công và chi phí không chính thức ở bộ phận một cửa điện tử của
thị xã và tại UBND các xã, phường; công khai kết quả và có giải pháp nâng cao
chất lượng hành chính công và cắt giảm chi phí không chính thức.
- Chỉ đạo giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người
dân, doanh nghiệp kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Người đứng đầu chính
quyền các cấp phải dành thời gian tiếp công dân theo quy định, giải quyết hiệu
quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.
- 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 đối với doanh
nghiệp.
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IV. Tổ chức thực hiện:
1. Giao phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức tuyên truyền nội dung kế
hoạch này trên các phương tiện thông tin đại chúng.
2. Các phòng ban chuyên môn tổ chức thực hiện kế hoạch này gắn liền với
việc kiểm điểm trách nhiệm của đơn vị mình trong việc thực hiện cải cách hành
chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; khắc
phục những khuyết điểm, yếu kém; phát huy những thành quả đạt được nhằm đề
ra các giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch.
3. Giao phòng Tài chính Kế hoạch chủ trì phối hợp với các phòng ban
chuyên môn, UBND các xã phường định kỳ hàng năm (trước ngày 10/12) tổng
hợp, báo cáo Thị ủy, UBND thị xã tình hình thực hiện kế hoạch này./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- TT TU,TT HĐND thị xã;
- CT, PCT.UBND thị xã;
- Các phòng chuyên môn;
- UBND các xã phường;
- LĐVP, CVKNC, KT, CNTT.
- Lưu VT.
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