
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LONG PHÚ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:156 /BC-UBND  Long Phú, ngày  05  tháng 7  năm 2021 

BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND  

ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh Sóc Trăng, 06 tháng đầu năm 2021 

trên địa bàn huyện Long Phú  

 

Căn cứ Công văn số 1284/SKHĐT-TTXTĐT ngày 23/6/2021 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được 

giao trong Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 26/8/2020.  

Ủy ban nhân dân huyện Long Phú báo cáo kết quả triển khai thực Kế hoạch 

số 101/KH-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh Sóc Trăng, 06 tháng đầu năm 

2021 trên địa bàn huyện, như sau:  

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 26/8/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng về Cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 - 2022. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành 

và địa phương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 

71/KH-UBND ngày 25/9/2020 về thực hiện Kế hoạch cải thiện Chỉ số năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh trên địa bàn huyện Long Phú giai đoạn 2020 - 2022. Trong đó, 

phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị phối hợp với các Sở, ngành tỉnh, huyện 

và địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả để góp phần cải thiện Chỉ số 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trên địa bàn huyện Long Phú. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo tinh thần 

Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ 

a) Đẩy mạnh cải cách hành chính 

Thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) trên tất cả lĩnh vực gắn với 

ứng dụng công nghệ thông tin, trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử, chính 

quyền phục vụ Nhân dân; đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng 

tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả chuyên nghiệp; đội ngũ cán bộ, công chức 

viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm với nhiệm vụ; nâng cao hiệu 

quả cung cấp dịch vụ công nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút 

đầu tư trên địa bàn huyện. Đầu năm 2021, UBND huyện đã ban hành các văn bản 

triển khai thực hiện như sau: 

- Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 22/01/2021 về thực hiện cải cách hành 

chính năm 2021; 
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- Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 01/3/2021 về ứng dụng công nghệ thông 

tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2021 trên địa bàn huyện Long Phú;  

- Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 18/01/2021 về rà soát, đánh giá thủ tục 

hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Long Phú;  

- Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 14/6/2021 về triển khai thực hiện đề án 

đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC 

trên địa bàn huyện Long Phú; 

- Công văn số 476/UBND-VP ngày 03/6/2021 về khai thác thông tin mã 

Qrcode trên thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử thay thế giấy xác nhận 

chứng minh nhân dân trong giao dịch hành chính, dân sự; 

- Công văn số 525/UBND-VP ngày 14/6/2021 về tăng cường thực hiện công 

tác cải cách thủ tục hành chính. 

Tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi 

huyện quản lý là 422 TTHC (trong đó: có 262 TTHC áp dụng tại cấp huyện; 160 

TTHC áp dụng tại cấp xã (gồm 128 TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã; 09 TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành quân sự áp dụng tại cấp xã; 23 TTHC lĩnh 

vực đất đai cấp huyện được thực hiện tiếp nhận tại cấp xã theo Kế hoạch số 92/KH-

UBND ngày 08/11/2018 của UBND huyện). Tất cả TTHC đã thực hiện niêm yết, 

công khai 100% tại Bộ phận một cửa huyện, xã và tại các cơ quan tham gia giải 

quyết TTHC; đồng thời thực hiện công khai TTHC trên Cổng thông tin điện tử 

huyện tại địa chỉ https://longphu.soctrang.gov.vn. 

Về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: 100% TTHC được 

cấp huyện, cấp xã thực hiện tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông. Huyện tiếp tục thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm 

quyền đối với 92 TTHC theo Thông báo số 74/TB-UBND ngày 05/11/2019 của 

Chủ tịch UBND huyện. 

Về thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4: Tính đến nay, 

cấp huyện đã cung cấp 13 TTHC mức độ 3 và 173 TTHC mức độ 4; cấp xã đã 

cung cấp 18 TTHC mức độ 3 và 77 TTHC mức độ 4. Kết quả thực hiện cấp huyện 

có 593/3.536 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 4 (đạt 17%). 

Về thực hiện dịch vụ Bưu chính công ích (DVBCCI): có 22 TTHC (cấp 

huyện 19 TTHC và cấp xã 03 TTHC) đã được công bố triển khai DVBCCI trên địa 

bàn huyện (theo Quyết định số 3404/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh). Kết quả đã tiếp nhận qua DVBCCI là 02 hồ sơ, trả kết quả qua 

DVBCCI là 141 hồ sơ. 

b) Về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh 

Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh quốc giá năm 2021 theo Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 

21/01/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 

59/KH-UBND ngày 18/5/2021 về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 

https://longphu.soctrang.gov.vn/
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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 

trên địa bàn huyện Long Phú; chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức triển khai thực 

hiện từng nhiệm vụ được phân công và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

thực hiện báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. Về mô hình đăng ký kinh doanh 

với đăng ký cấp mã số thuế theo Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của 

Chủ tịch UBND huyện Long Phú được thực hiện tốt và mang lại hiệu quả, tạo thuận 

lợi cho tổ chức, cá nhân liên hệ thực hiện TTHC, vừa giảm số lần đi lại, vừa rút 

ngắn thời gian giải quyết, góp phần đảm bảo 100% hộ kinh doanh vừa được cấp 

giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh vừa được cấp mã số thuế. 

Bên cạnh đó, để kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh nâng cao chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp địa phương (DDCI) trong năm 2021, Chủ tịch UBND huyện đã ban 

hành Công văn số 233/UBND-VP ngày 25/3/2021 chỉ đạo Thủ trưởng các phòng, 

ban ngành huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường triển khai thực 

hiện bộ chỉ số DDCI, trong đó phấn đấu cải thiện thứ hạng và điểm số DDCI đạt 

điểm thuộc nhóm tốt trở lên. 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp cận thông 

tin về đất đai trên địa bàn huyện. Huyện đã thực hiện công khai Điều chỉnh quy 

hoạch quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 của huyện 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 15/3/2021, là 

cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, ... trên địa bàn huyện. Đồng thời, thực hiện cắt 

giảm 20% thời gian giải quyết TTHC lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước, cắt 

giảm 33,3% thời gian giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai. 

2. Thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ đầu tư của Trung 

ương, tỉnh đã ban hành 

Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh 

Sóc Trăng triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Trong 06 tháng đầu năm 2021, huyện tiếp 

tục rà soát các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện đủ điều kiện và có triển vọng để 

vận động hộ chuyển đổi lên doanh nghiệp. Kết quả có 03 hộ được hướng dẫn thực 

hiện thủ tục lên Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng ký, có 01 hộ đã thực hiện chuyển đổi 

loại hình thành doanh nghiệp. Bên cạnh đó, huyện cũng đang chỉ đạo phòng chức 

năng huyện và UBND các xã, thị trấn phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổ 

chức mời hộ kinh doanh có triển vọng phát triển thành doanh nghiệp tham gia buổi 

phỏng vấn khảo sát nhu cầu hộ kinh doanh (do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tổ chức 

tại UBND huyện) nhằm thu thập thông tin phục vụ xây dựng và ban hành các chính 

sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

Về hỗ trợ các cơ sở kinh doanh phát triển thị trường quảng bá sản phẩm: 

Trong 06 tháng đầu năm 2021, huyện chỉ đạo các phòng chức năng tổ chức vận 

động, tuyên truyền, hướng dẫn các chủ thể có sản phẩm tiềm năng OCOP lập hồ sơ 

đăng ký tham gia sản phẩm OCOP, đã hoàn thành thủ tục gửi về Hội đồng đánh 

giá, xếp loại của tỉnh 06 sản phẩm gồm: Xá bấu Hòa Phát, xã Trường Khánh; 
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Chuối sấy Xuân Diệu, xã Hậu Thạnh; Tương hột, xã Song Phụng; 02 sản phẩm 

Dưa bồn bồn và bồn bồn chua ngọt Hai Cao, xã Tân Thạnh và Bưởi da xanh 

Trường Phát, xã Phú Hữu. Kết quả huyện Long Phú có 06 sản phẩm được đánh 

giá xếp hạng như sau: 

- Bưởi da xanh của Hợp tác xã Cây ăn trái Trường Phát (xã Phú Hữu) đạt 4 sao; 

- Xá bấu Hòa Phát của Hộ kinh doanh Hòa Phát (xã Trường Khánh) đạt 3 sao; 

- Chuối sấy Xuân Diệu của Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Diệu (xã Hậu Thạnh) 

đạt 3 sao; 

- Tương hột của Hộ kinh doanh Tương hột Thầy giáo Phương (xã Song Phụng) 

đạt 3 sao; 

- Dưa bồn bồn của Hộ kinh doanh Hai Cao (xã Tân Thạnh) đạt 3 sao; 

- Bồn bồn chua ngọt của Hộ kinh doanh Hai Cao (xã Tân Thạnh) đạt 3 sao. 

Thực hiện chính sách thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút 

doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết số 

05/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng; 

Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng về 

việc bổ sung cum công nghiệp Long Đức 1 và Long Đức 2 vào quy hoạch phát 

triển cụm công nghiệp của tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và định hướng đến năm 

2025. Huyện đã trình UBND tỉnh cho phép huyện lập báo cáo đầu tư thành lập 

cụm công nghiệp Long Đức 1 và cụm công nghiệp Long Đức 2. 

3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ 

Thực hiện Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 

của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Huyện đã chỉ 

đạo các phòng, ban ngành huyện tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ câu tổ chức của đơn vị mình để tham mưu UBND huyện điều chỉnh, sửa 

đổi, bổ sung theo đúng quy định. 

Thực hiện niêm yết công khai nội dung tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại Bộ 

phận một cửa cấp huyện, cấp xã và trụ sở các cơ quan, đơn vị thực hiện TTHC; 

niêm yết công khai đường dây nóng tiếp nhận, phản ánh kiến nghị về hoạt động 

giải quyết TTHC theo Thông báo số 130/TB-UBND ngày 07/9/2020 của Chủ tịch 

UBND huyện và đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử huyện để tổ chức, 

cá nhân được biết. 

Về quản lý, sử dụng tài khoản đăng nhập hệ thống tiếp nhận, trả lời phản 

ánh, kiến nghị của người dân: Việc đăng nhập tài khoản được công chức đầu mối 

kiểm soát thủ tục hành chính quản lý và thường xuyên truy cập để tiếp nhận, trả lời 

phản ánh kiến nghị của người dân theo quy định. Tính đến thời điểm báo cáo, 

huyện chưa nhận được phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thủ tục 

hành chính. 
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III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 26/8/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 - 2022. 

- Rà soát, cập nhật các biểu mẫu theo quy định mới để áp dụng thực hiện hiệu 

quả mô hình đăng ký kinh doanh với đăng ký cấp mã số thuế theo Quyết định số 

796/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Phú. 

- Thực hiện rà soát các hộ kinh doanh đủ điều kiện, có triển vọng phát triển 

thành doanh nghiệp để vận động chuyển đổi loại hình từ hộ kinh doanh lên doanh 

nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 10/07/2018 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

- Tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện bộ chỉ số DDCI, để kịp thời 

chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại yếu kém và phân đấu đạt điểm thuộc nhóm 

tốt trở lên. 

- 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 theo Kế hoạch số 

18/KH-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng. 

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND 

ngày 26/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, 06 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện 

Long Phú./. 

    

Nơi nhận:                                                                                 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- CT, PCT.UBND huyện; 

- Các phòng, ban ngành huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TCKH.         

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

                                                                                            Huỳnh Quốc Lâm 
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