
 

 

            UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:         /SKHCN-VP 
V/v triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số 

và duy trì thứ hạng Chỉ số chi phí tuân thủ 

pháp luật (Chỉ số B1) năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Hà Nam, ngày      tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các phòng chuyên môn;  

- Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 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 2021; Văn bản số 702/BTP-

QLXLVPHC&TDTHPL ngày 15/3/2021 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn triển 

khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số B1 năm 2021. 

Thực hiện công văn số 813/UBND-NC ngày 06/4/2021 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Hà Nam về hướng dẫn triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ 

hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) năm 2021. 

Để tiếp tục duy trì thứ hạng Chỉ số B1, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, 

tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở triển 

khai thực hiện tốt các nội dung chủ yếu sau: 

1. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc 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; Văn 

bản số 1870/UBND-NC ngày 28/6/2019 về việc tăng cường các biện pháp phòng 

ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. 

2. Tập trung rà soát, đánh giá toàn bộ các quy định về phí, lệ phí theo lĩnh vực 

quản lý của đơn vị mình để tham mưu, đề xuất phương án giảm phí, lệ phí theo 

Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 9/11/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình 

hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính: 

- Công bố kịp thời, đầy đủ, công khai rộng rãi các thủ tục hành chính ban 

hành mới, TTHC đã được đơn giản hóa, các nội dung sửa đổi, bổ sung, các quy 

định mới trong lĩnh vực về khoa học và công nghệ. 

- Tập trung rà soát, cải tiến quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho doanh 

nghiệp theo hướng giảm chi phí nộp hồ sơ, nhận kết quả; rút ngắn thời gian giải 

quyết, tăng mức độ trả kết quả trước hạn, đúng hạn, giảm thời gian đi lại cho 

doanh nghiệp. 

- Tập trung thực hiện tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong giải 

quyết thủ tục hành chính; tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp thực 

hiện nộp hồ sơ trực tuyến và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích nhằm tiết kiệm 

thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp. 



 

 

4. Giao Văn phòng Sở làm đầu mối, phối hợp với các phòng chuyên môn, các 

đơn vị thuộc Sở chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các 

nội dung trên, tổng hợp kết quả báo cáo về Sở Tư pháp trước ngày 03/6/2021 đối 

với báo cáo 6 tháng và trước ngày 03/12/2021 đối với báo cáo năm. 

5. Các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở phối hợp với Văn phòng Sở tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện tốt các nội dung trên, kịp thời 

báo cáo các vấn đề vướng mắc, phát sinh./.      

          

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam; 
- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tất Nhiên 
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