
UYBAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYNDANPHJJ1NG Dc1p-Tirdo-Hnh phüc 

S& A  /KH-UBND Dan Phu'Qng, ngày JO tháng6 nám 2021 

ICE bACH 
Triên khai thuc hin Clii thl s 14/CT-UBND ngày 02/6/2021 

cua UBND thanh pho Ha N91 ye vlçc nang cao Chi so nang lc 
canh tranh cp tinh (PCI) nãm 2021 

Thirc hin Chi thj s 14/CT-UBND ngày 02/6/2021 cüa UBND thành ph 
Ha Ni ye vic nâng cao Chi so nng lirc canh  tranh cap tinh (PCI) näm 2021, 
UBND huyn Dan Phixqng xây dirng kê hoach  triên khai thirc hin Chi thj so 
14/CT-UBND ngày 02/6/202 1 cUa UBND Thành phô nhix sau: 

i. MIJC IMCII, YEu CAU 

1. Tp trung chi dao  thrc hin có hiu qua các nhim vi, giãi pháp, nh&m 
tiêp tVc  xay dirng môi tri.r&ng kinh doanh cong khai, minh bach,  than thin, 
thông thoáng, tao  thu.n lçii h trçi cá nhân, to chirc khâi nghip và dôi mâi sang 
tao. Khuyên khIch các sang kiên câi each nhäm rut ngän quy trInh, giãm so 
luqng và don giân hóa ni dung thu tic hành chInh. Tiêp t1c xây drng nên hành 
chInh hin dai,  chuyên nghip, nAng dng, phiic vii tot nhât ngithi dan và doanh 
nghip. Tao  dng 1irc dê tang cung thu hut dâu tix trong nuâc và dâu tu rnrâc 
ngoài trên dja bàn huyn. 

2. UBND huyn yêu cu các phông, ban, ngânh, UBND các xã, thj trn 
theo chüc näng, nhim vi duçc giao to chirc triên khai thrc hin các nhim vi, 
dOng thM tang cuàng cong tác phôi hçp, kiêm tra, don doe triên khai, to chirc 
thic hin. 

II. NHIEM \TV VA CAC GIAI PHAP CHU YEU 

1. PhOng Tài chInh - K hoach trin khai thrc hin dtp gity dang k h 
kinh doanh theo quy djnh, phân dâu t 1 100% tong so ho so dang k h kinh 
doanh tiêp nh.n thirc hin qua mng; Dam báo thai gian giãi quyêt dung hn và 
thm tnxóc quy djnh dôi vOi Ca thu tiic dãng k mài và thu tvc  thay dôi däng k 
h kinh doanh; Rà soát, cat giàm thii gian giâi quyêt ho so hçip 1 và các thu tiic 
dé h kinh doanh chInh thuc hoat  dng. Thirc hin niêm yet cong khai CáC thu 
tlic däng k h kinh doanh; Thirc hin có hiu qua mO hInh "Ca quan däng k 
kinh doanh than thin"; Chu tr9ng dào tao,  nâng cao kiên thirc chuyên mon cho 
can b dê nâng cao chat luqng huâng dn ngiz?ii dan và to chüc. 

2. Phông Tài nguyen yà Môi trithng thirc hin các giâi pháp khc phiic 
xãy dirng yà triên khai thirc hin Kê hoach sr diing dat huyn Dan Phucmg giai 
don 2021-2025 Va Ké hoach  dâu giá quyên sr dung dat näm 2021, 5 näm 2021: 
2025. Chü trI, phoi hçip UBND các xa, thj trãn thirc hin cong khai thông tin ye 
Quy hoach,  Kê  hoach  sr diing dat; to chuc cung cap thông tin Quy hoach, Kê 



ho.ch sü ding dt cho t chi.'rc, cá nhãn thun lçñ va nhanh chóng; tháo gä khó 
khàn, d.y nhanh cong tác giâi phóng mt bang. Tiêp tic rà soát, thirc hin quyêt 
1it d co bàn hoàn thành 100% cp giây chCrng nhn quyên sr diing dat trên dja 
bàn; giãi quyêt vithng mac và nãng cao t' i cap giây chüng nh.n quyên sfx diing 
dt cho cá nhân và to chüc. Hoãn thânh cong tác xây drng ho so dja chInh, co s& 
d 1iu quãn 1 dat dai. Tiêp tic rà soát thrc hin don giãn hóa Thu tic hành 
chInh v dt dai và to chüc triên khai thirc hin cong khai, minh bach, dung quy 
djnh, không gay khó khãn cho cá nhân và to chüc lien quan den thrc hin các 
thu tue hành chInh ye dat dai. 

3. Phông Ni vi theo dOi và trin khai các giài pháp d câi thin các chi 
tiêu dánh giá ye can b cong chrc trong các chi so thành phân cüa Chi so pci. 

4. Các ban, ngành, UBND các xä, thj trn tip tc câi each thu tic hành 
chInh và üng diing cong ngh thông tin dê giãm thi gian, chi phi cho h kinh 
doanh và hcip tác xà trong kh&i sir kinh doanh và thrc hin các quy djnh cüa nhà 
nixâc. Dam báo thirc thi nghiêm tüc nhftng ni dung discic don giãn hóa cña các 
quy djnh ye diêu kin kinh doanh; không tr dt them diêu kin kinh doanh trái 
quy djnh cüa pháp Iut theo tinh than Nghj quyêt so 13 9/NQ-CP ngày 
09/11/2018 cüa Chinh phü; Xcr l nghiêm nhng can b, cong chüc không thirc 
hin dung, day dU các quy djnh ye diêu kin kinh doanh. 

Van phông UBND huyn theo döi, tng hçip báo cáo v kt qua don giàn 
hóa thu tVc  hành' cliinh và cat giãm chi phi tuân thu thu tiic hành chInh cho Ca 

nhân và to chirc. 

5. Phông Van hoá và Thông tin theo dôi và tham m.ru UBND huyn Dan 
Phucing day mtnh irng ding CNTT trong hoat  dng cüa các co quan nhà nuâc, 
phát triên Chinh quyên din t1r. Xây drng và thc hin Kê hoach 1rng diing cong 
ngh thông tin trong hott dng cüa co quan nhà nuâc, phát triên ChInh quyn s 
và dam bào an toàn thông tin mng. 

6. Các ban, ngành, UBND các xâ, th trn, the don vj lien quan khn 
truong, nghiêm tue thirc hin cong khai, minh bach  thông tin trên website/trang 
thông tin din tü cüa các don vj; cp nh.t và hixàng dn rö rang: quy hoach 
chungxây drng, quy hoach s1r ding dat, quy hoach ngành, kê hoach phát triên 
kinh te - xä hi, các quyêt djnh, chInh sách, thu tic hành chinh, các dir an xây 
dirng co s& ha tang mâi, các chInh sách uu dAi dâu ttr cüa Thành phô... cho cong 
dan và to chüc. Các bieu mâu htthng dan phâi dung quy djnh, d&y dü, d thirc 
hin và thu?ing xuyên duqc cp nht. Tien tâi chi phâi thrc hin nhüng ni dung 
ma các don yj dã cong khai. Th?ñ han  hoàn thành vic cong khai, ep nh.t thông 
tin tren website/trang thông tin din tCr cüa eác don vj tnthc 30/6/2021. 

7. Phông Lao dOng Thuorng binh và Xâ hi trin khai các giãi pháp nang 
cao chat lung ttr van, giài thiu vic lam qua h thông các san giao dch vic 
lam. Nâng cao chat luçing dào tao  nguOn nhân hrc, nht là dào tao  ngh dáp rng 
nhucâu cüa thi truäng lao dng. Tang cuing hcip tác gii]a các co sâ dào tao 
nghe và doanh nghip, gàn dào tao  yâj nhu câu cüa thj tnthng lao dng. LTu tien 
phát triên các ngành nghê dáp irng nhu câu nguOn nhân lirc trong lTnh virc miii 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU T!CH 

CHU TICH 

nh9n nhu: Du ljch, cong nghip cong ngh cao, cong ngh tr dng hóa, s hóa 
cong ngh thông tin, cOng ngh sinh h9c, duçic, m5 phâm, nông nghip cOng 
ngh cao, logistics... 

8. Phông Ti.x pháp phôi hçp Sà Tii pháp và các co quan, don vj lien quan 
triên khai hiu qua các chInh sách h trV pháp l' cho doanh nghip. 

Ill. TO CHC THVC HIN 

1. Các phông, ban, ngành, UBND các xA, thj trn cn cir chüc näng, 
nhim v11 duçic giao có trách nhirn triên khai, to chüc thirc hin Kê hoach nay 
cüa UBND huyn, tao  chuyên biên rO net ye nhn thüc và hành dng cüa di 
ngü can b, cong chirc, vien chirc ye tinh than ph1ic vJ ngithi dan vâ doanh nghip. 

2. Ch d báo cáo: Djnh k5' hang qu (tnróc ngày 05 các tháng cuôi qu) 
vá báo cáo näm (trisâc ngày 5 tháng 12), các phóng, ban, ngành, UBND các xâ, 
thj trân báo cáo kêt qua thirc hin ye Phông Tai chInh - Ké hoach huyn dê tong 
hqp báo cáo UBND huyn, UBND Thành phô theo quy djnh.I.tJ. 

Noi nhIn: 
- CT, Các PCT UBND huyn; 
- Các phông, ban, nganh huyn; 
- Chi ciic Thu huyn Dan Phtrcing; 
- Bâo hiêm XA hi huyn Dan Phirçmg; 
- Di Quãn 1 thj trix&ng s6 20; 
- Cong ty Din 1irc Dan Phuçing; 
- UBND các xA, thj trân; 
- Ltru: VT, TCKH,.I2' 
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