
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LONG PHÚ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /BC-UBND Long Phú, ngày      tháng 6 năm 2019 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu                                          

cải thiện môi trƣờng kinh doanh trên địa bàn huyện Long Phú,                             

quý II năm 2019                                                     

Thưc̣ hiêṇ Kế hoac̣h hành động số 63/KH-UBND ngày 30/5/2018 của UBND 

tỉnh Sóc Trăng thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính 

phủ; Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng thực 

hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, 

Ủy ban nhân dân huyện Long Phú báo cáo kết quả thực hiện những nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn huyện, quý II 

năm 2019 như sau:  

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Đánh giá tình hình triển khai thực hiện mục tiêu 

Tiếp tục duy trì tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đăng ký thành lập 

hộ kinh doanh ở mức độ 3. Trong quý II năm 2019, do chưa phát sinh hồ sơ yêu 

cầu tiếp nhận và giải quyết ở mức độ 3 nên chưa thực hiện. 

Giảm thời gian kê khai nộp thuế còn không quá 117 giờ/năm: Kết quả thực 

hiện đảm bảo thực đúng theo quy định, tỷ lệ doanh nghiệp nộp hồ sơ khai điện tử 

đạt 100%, giảm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai xuống còn 3 

ngày làm việc. 

Thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với 

mục tiêu tối đa 2 ngày làm việc: Kết quả thực hiện đúng 02 ngày làm việc. 

Rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính: Cắt giảm 20% thời gian giải 

quyết TTHC lĩnh vực môi trường, cắt giảm từ 20% đến 30% thời gian giải quyết 

TTHC lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước. 

Thời gian tiếp nhận và giải quyết thủ tục cấp phép xây dựng 15 ngày làm 

việc; thời gian cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá là 10 ngày làm việc; thời 

gian cấp giấy phép bán lẻ rượu là 9 ngày làm việc, đảm bảo thực hiện đúng theo 

quy định. 

Thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp còn 33 ngày: Kết 

quả thực hiện đúng 33 ngày làm việc. 

Thời gian cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình (thuộc 

thẩm quyền UBND huyện) là 40 ngày làm việc. 
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2. Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi 

trƣờng đầu tƣ, kinh doanh 

a) Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) cải thiện môi trƣờng đầu tƣ, 

kinh doanh 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa 

bàn huyện. UBND huyện Long Phú đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 

24/01/2019 về thực hiện cải cách hành chính năm 2019; Quyết định số 796/QĐ-

UBND ngày 12/7/2018 về ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh trên địa bàn 

huyện Long Phú. Chỉ đạo các ngành chức năng huyện, UBND các xã, thị trấn đẩy 

mạnh tuyên truyền, hướng dâñ doanh nghiêp̣, hô ̣kinh doanh tham gia vào quy trình 

giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh qua dịch vụ bưu chính công ích và qua mạng, 

nhằm tiết kiêṃ thời gian và chi phí của người dân. Kết quả trong quý II năm 2019 

có 15 hô ̣kinh doanh lưạ choṇ dic̣h vu ̣bưu chính công ích để thực hiện tr ả kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính.  

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt Quyết điṇh số 45/QĐ-UBND ngày 

31/12/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng về ban hành Quy chế phối hơ ̣p quản lý nhà 

nước đối với doanh nghiêp̣ sau đă ng ký thành lâp̣ . Tăng cường công tác quản lý 

tình trạng hoạt động của các doanh nghiệp, có kế hoạch kiểm tra và tổng hợp tình 

hình hoạt động của doanh nghiệp sau đăng ký thành lập để kịp thời phát hiện 

những hành vi vi phạm pháp luật, nhất là trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, vệ 

sinh an toàn thực phẩm để kịp thời báo cáo, kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước 

có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.  

Thực hiện tốt công tác rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn huyện. UBND 

huyện đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 18/01/2019 về rà soát, đánh 

giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện Long Phú. Chỉ đạo các 

ngành chức năng huyện tập trung rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đúng theo 

kế hoạch. 

b) Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

Thực hiện tốt công tác phối hơp̣ với các Sở ngành tỉnh về  tổ chức triển khai, 

phổ biến rộng rãi đến từng địa phương về các quy đ ịnh, cơ chế chính sách 

khuyến khích, hỗ trợ đầu tư của Trung ương  đến doanh nghiệp, các cơ sở sản 

xuất kinh doanh, cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện, đồng thời có đề xuất cá c 

giải pháp , cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích , thu hút các nguồn lực đầu tư 

phát triển trên điạ bàn . 

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh Sóc 

Trăng xây dựng, triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của sở, ban 

ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) thuộc tỉnh Sóc Trăng giai 

đoạn 2019 – 2021; UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban ngành huyện, UBND 

xã, thị trấn tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo đáp ứng tiến độ triển 
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khai thực hiện theo quy định. Thực hiện tốt công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư, đăng 

thông tin các dự án, danh mục dự án trên trang thông tin điện tử huyện để tạo mọi 

điều kiêṇ thuâṇ lơị cho các nhà đầu tư dê ̃dàng tiếp cận và thưc̣ hiêṇ đầu tư các dư ̣

án tại địa phương. Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng , nâng cao năng lưc̣ cho cán 

bô,̣ công chức thưc̣ hiêṇ công tác quản lý vốn đầu tư công , thưc̣ hiêṇ quản lý kinh 

tế tâp̣ thể, kinh tế tư nhân. 

c) Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh 

nghiệp khởi nghiệp sáng tạo 

Thực hiện Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Sóc 

Trăng về triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 10/07/2018 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng; Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 

10/12/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về triển khai thực hiện Nghị quyết số 

03/2018/NQ-HĐND ngày 10/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, 

UBND huyện đã ban hành Công văn số 126/UBND-TCKH ngày 26/3/2019 về việc 

tổ chức triển khai Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 

07/2018/NQ-HĐND, đồng thời vận động, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi 

lên doanh nghiệp. Chỉ đạo các phòng, ban ngành huyện, UBND xã, thị trấn thực 

hiện nghiêm nội dung chỉ đạo và thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định. 

Trong quý II năm 2019, huyện đã phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư 

và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thảo giới thiệu 

chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo tỉnh Sóc Trăng tại hội trường thị trấn Long 

Phú có 25 lượt (doanh nghiệp và hộ kinh doanh) tham dự.  

d) Tăng cƣờng tin hoc̣ hóa trong cải cách thủ tuc̣ hành chính , tiến tới 

xây dƣṇg chính quyền điêṇ tƣ̉ taị điạ phƣơng  

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị luôn 

được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện.  UBND huyện đã ban hành Quyết định số 

18/QĐ-UBND ngày 12/2/2019 về việc bổ sung thành viên Ban biên tập Cổng thông 

tin điện tử huyện Long Phú và ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 

18/02/2019 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước 

trên địa bàn huyện Long Phú năm 2019. Hiện nay, trên địa bàn huyện đã cung cấp 

được 49 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 (cấp huyện có 41 

TTHC mức độ 3 và 06 TTHC dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4; cấp xã có 02 

TTHC mức độ 3) tại Bộ phận một cửa và trên trang thông tin điện tử huyện. 

Nhằm rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí trong hoạt động quản lý nhà nước 

và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc giữa các 

phòng, ban ngành huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. UBND huyện 

đã ban hành Công văn số 26/UBND-VP ngày 21/01/2019 của Chủ tịch UBND 

huyện Long Phú về việc triển khai ứng dụng chữ ký số. Chỉ đạo các đơn vị trên địa 

bàn huyện tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng chữ ký số trong 

các đơn vị. 
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Ứng duṇg công nghê ̣thông tin trong viêc̣ khai thuế qua maṇg đa ̣t 100%, đảm 

bảo được doanh nghiệp đang hoạt động thực hiện nộp thuế điện tử , từ đó đa ̃giảm 

đươc̣ thời gian , chí phí và tạo điều kiêṇ thuâṇ lơị cho doanh nghiêp̣ . Thực hiện 

100% thủ tục hành chính được công khai tại cơ quan Thuế để người nộp thuế theo 

dõi, giám sát, 100% hồ sơ đăng ký thuế đươc̣ giải quyết đúng haṇ và 100% hồ sơ đề 

nghị miễn, giảm thuế đều thực hiện đúng quy điṇh. 

II. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ QUÝ III NĂM 2019 

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng, quán triệt thống nhất trong cán bộ 

đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong thực hiện Kế hoac̣h hành động 

số 63/KH-UBND ngày 30/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện 

Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ; Quyết điṇh số 

45/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng về ban hành Quy chế 

phối hơp̣ quản lý nhà nước đối với doanh ng hiêp̣ sau đăng ký thành lâp̣ ; Kế hoạch 

số 45/KH-UBND ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng thực hiện Nghị quyết 

số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; Quyết định số 796/QĐ-UBND 

ngày 12/7/2018 ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh trên địa bàn huyện 

Long Phú; Công văn số 126/UBND-TCKH ngày 26/3/2019 của Chủ tich UBND 

huyện Long Phú về việc tổ chức triển khai Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND và 

Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND. Góp phần nâng cao nhận thức về vai trò trách 

nhiệm và sự đóng góp của doanh nghiệp trong việc phát triển kinh tế - xã hội. 

Tiếp tục rà soát, đề xuất đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực, đặc biệt là 

lĩnh vực về đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp giấy quyền sở 

hữu nhà ở và các thủ tục liên quan khác tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân và 

doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương. 

Trên đây là kết quả báo cáo thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

cải thiện môi trường kinh doanh quý II năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện 

Long Phú./. 

    

 

Nơi nhận:                                                                                 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- CT, các PCT.UBND huyện; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

- Cổng thông tin điện tử huyện;  

- Lưu: VT.          

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vƣơng Tấn Vũ 
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