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Tây Hòa, ngày       tháng      năm 2022 

V/v triển khai các hoạt động nhằm nâng 

cao xếp hạng Chỉ số B1 năm 2022 

 

 

          Kính gửi:  
       - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

     - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
        

 Trên cơ sở Công văn số 531/STP-XDKT&TDTHPL ngày 17/5/2022 của Sở 

Tư pháp tỉnh Phú Yên về việc triển khai các hoạt động nhằm nâng cao xếp hạng Chỉ 
số B1 năm 2022; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
trực thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung 

sau: 

1. Tiếp tục thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch số 

109/KH-UBND ngày 07/6/2019 của UBND huyện về triển khai các nhiệm vụ, giải 
pháp nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật trên địa bàn huyện Tây Hoà. 

2. Thường xuyên rà soát, đánh giá các quy định về phí, lệ phí thuộc phạm vi 
ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý để kịp thời phát hiện các quy định chưa phù họp, 

tạo gánh nặng, làm tăng chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp để trình cấp 
có thẩm quyền theo quy định của Luật phí và lệ phí xem xét sửa đổi, bổ sung cho 

phù hợp. 

3. Rà soát, lập danh mục các quy định trong văn bản quy phạm pháp luật 

liên quan đến đầu tư, kinh doanh có nội dung chưa rõ, khó hiểu, mâu thuẫn, chồng 
chéo hoặc thiếu khả thi, khó tuân thủ để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo 
thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ.  

4. Công bố kịp thời, đầy đủ, công khai rộng rãi trên các phương tiện thông 
tin đại chúng về các điều kiện kinh doanh đã được bãi bỏ, các điều kiện kinh doanh 

đã được đơn giản hóa, các nội dung sửa đổi, bổ sung, các quy định mới trong các 
lĩnh vực kinh doanh dễ làm phát sinh các chi phí không chính thức trong tuân thủ 

pháp luật. 

5. Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các mô hình hoạt động trong thực tiễn nhằm 

thu thập, cập nhật thông tin, tiếp nhận ý kiến phản ánh của các cá nhân, doanh 
nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tăng cường hoạt động đối thoại với 

đại diện các doanh nghiệp, hội doanh nhân. 

6. Kịp thời chỉ đạo, giải quyết các khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp 

phản ánh, kiến nghị. Trường hợp chưa giải quyết được thì cần có văn bản giải 
thích, thông tin trả lời rõ ràng cho doanh nghiệp được biết. 

7. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các giải pháp nêu tại Chỉ thị số 10/CT-TTg 
ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có 
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hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong 
giải quyết công việc. 

8. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ bưu chính trong thực 
hiện tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian 

cho người dân, doanh nghiệp, góp phần đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh 
Covid -19 trong tình hình mới. 

9. Thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ báo cáo đột xuất hoặc báo báo 6 tháng 
và hàng năm về kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân 

thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 gửi về UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) 
để tổng hợp, báo cáo Sở Tư pháp khi có yêu cầu. 

 Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Huyện uỷ; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch,các PCT. UBND huyện; 
- Lưu: VT, TP. 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
Đỗ Văn Cấp 
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