ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1505 /UBND-KTN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 28 tháng 7 năm 2020

V/v tháo gỡ khó khăn cho doanh
nghiệp, cải thiện môi trường
kinh doanh

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu;
- Hội doanh nhân trẻ tỉnh Lai Châu.

Thực hiện Công điện số 5452/CĐ-VPCP ngày 06/7/2020 của Văn phòng
Chính phủ về việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh
nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh.
Để tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường
kinh doanh, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các
huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư để
tận dụng tốt các cơ hội phát triển. Tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích, thúc đẩy
khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư khôi phục, mở rộng hoạt động sản xuất
kinh doanh.
- Thường xuyên gặp gỡ doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Phối hợp với các sở,
ngành và UBND các huyện, thành phố trong việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc cho doanh nghiệp.
- Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các thủ tục hành chính
về đầu tư, thành lập doanh nghiệp.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường
- Rà soát, sửa đổi bổ sung kịp thời quy định thủ tục hành chính theo
hướng đơn giản, thuận tiện; nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, ổn định sử dụng

2
đất; phối hợp giải quyết dứt điểm những khiếu nại, tố cáo về quản lý, sử dụng
đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
- Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính đảm bảo
thời gian giải quyết, hạn chế hồ sơ quá hạn; tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến về tài nguyên và môi trường.
- Nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân; tăng cường kỷ luật, kỷ
cương hành chính tại cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân
giám sát tình hình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, môi
trường, khoáng sản.
- Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với lĩnh vực đất đai
theo đề nghị của nhà đầu tư để các dự án đầu tư thực hiện đúng tiến độ được phê
duyệt.
- Tiếp tục công khai các thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng về:
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ
cuối (2016-2020) cấp tỉnh; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và
kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 các huyện, thành phố để tạo điều kiện cho
doanh nghiệp, người dân tiếp cận bình đẳng các nguồn lực và cơ hội kinh doanh.
- Tiếp tục phối hợp rà soát, giải quyết khó khăn, vướng mắc và đề xuất
phương án giải quyết cho các dự án đầu tư có ảnh hưởng đến đất rừng.
- Chủ động giải quyết những kiến nghị, đề xuất và tạo điều kiện thuận lợi
cho các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Phối hợp thẩm định kịp
thời đối với các dự án đề nghị UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.
3. Sở Công Thương
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện đến
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Chỉ thị số 03/CT-BCT ngày
17/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tiếp tục rà soát để cắt giảm,
đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh và cải cách công
tác kiểm tra chuyên ngành tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh
nghiệp và người dân.
- Chủ động nắm bắt các đề xuất, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan
đến lĩnh vực quản lý của ngành; thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp
luật về lĩnh vực Công Thương để thấy được những quy định, thủ tục còn chồng
chéo, mâu thuẫn hoặc chưa hợp lý đang là rào cản cho doanh nghiệp và kiến
nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho người dân, doanh nghiệp.
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4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các thủ tục hành chính
trong lĩnh vực nông nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để cải
cách thủ tục hành chính tạo môi trường thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho
người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.
- Công khai rộng rãi các đề án, quy hoạch thuộc lĩnh vực nông nghiệp và
phát triển nông thôn đã được duyệt để các doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận thông
tin cần thiết về tiềm năng thế mạnh, cơ hội đầu tư kinh doanh và định hướng
phát triển.
- Tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại đối với sản phẩm nông
nghiệp có lợi thế thông qua các hội chợ thương mại và các kênh thông tin đại
chúng, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp để thu
hút các nhà đầu tư.
- Thường xuyên phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành
phố giải quyết những vướng mắc cho doanh nghiệp; tham mưu cho UBND tỉnh
tháo gỡ khó khăn liên quan đến chuyển đổi các loại rừng để thực hiện các dự án
đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
5. Sở Xây dựng
- Rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung, ban hành mới
các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Duy trì thời
gian cấp phép xây dựng từ 30 ngày (theo quy định) xuống còn 12 ngày làm việc;
đối với nhà ở riêng lẻ từ 15 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc; thời gian
thẩm định quy hoạch từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc; giảm thời gian
thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định dự án, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công
tổng dự toán từ 2 đến 3 ngày so với thời gian giải quyết thủ tục hành chính đang
thực hiện.
- Nghiên cứu, đề xuất cung cấp thêm dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm
quyền ở mức độ 3, 4; đẩy mạnh thực hiện áp dụng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Thường xuyên phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành
phố trong nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.
6. Sở Tư pháp
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hỗ trợ
pháp lý cho doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp
luật; phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh kịp thời
giải đáp, tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp thông qua các hình thức như:
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Bằng văn bản, qua mạng điện tử, giải đáp trực tiếp hoặc qua diện thoại ...; chủ
động cập nhật kịp thời và đăng tải Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng
nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành lên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn
bản pháp luật để người dân, doanh nghiệp tra cứu, tìm hiểu các quy định, chính
sách có liên quan.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện rà soát các văn
bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành, nếu phát hiện hết hiệu lực, có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo hoặc
không còn phù hợp với quy định, chích sách thì đề nghị cơ quan đơn vị đề xuất
kiến nghị đình chỉ thi hành, sửa đổi bổ sung, ban hành văn bản mới thay thế cho
phù hợp với quy định của pháp luật để các doanh nghiệp được hưởng đầy đủ,
kịp thời các chính sách ưu đãi theo quy định.
- Nâng cao chất lượng thẩm định khi ban hành chính sách ưu đãi để thu
hút đầu tư kinh doanh trong các dự thảo Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng
nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Chủ động rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; nội
dung cần xác định rõ phạm vi (tên thủ tục, biện pháp rút ngắn thời gian giải
quyết hồ sơ, thời gian rút ngắn); cam kết không tự đặt thêm các thành phần hồ
sơ ngoài thành phần quy định để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh
doanh của các doanh nghiệp.
7. Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyên, thành phố
- Tăng cường công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư,
doanh nghiệp hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh thuộc ngành, địa bàn quản lý.
- Thực hiện tốt Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 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 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
theo Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh và Nghị quyết
số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu
tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 theo Kế
hoạch số 1251/KH-UBND ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh.
8. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh
- Kịp thời đề xuất các khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách liên
quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
để xem xét sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cho phù hợp với quy định của pháp luật.
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- Động viên, tuyên truyền, hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, thi
đua lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.
Căn cứ nội dung trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành
tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân
trẻ tỉnh tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
(B/c)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh: U;
- VP UBND tỉnh: V, TH, KT, VX, KS, HCC;
- Lưu: VT, Kt3.
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CHỦ TỊCH

Trần Tiến Dũng

