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Kính gửi:  

 

 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Chi hội doanh nghiệp huyện. 

 

Thự hiện Công văn số 1277/SKHĐT-ĐKKD ngày 06/7/2022 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp thực hiện nâng cao chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh về môi trường kinh doanh (PCI) năm 2022; Kế hoạch 

số 205/KH-UBND ngày 17/6/2022 về Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 

nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 và những năm tiếp 

theo trên địa bàn huyện Hữu Lũng (Kế hoạch số 205/KH-UBND). Để triển khai 

có hiệu quả và góp phần nâng cao điểm số theo Kế hoạch đề ra, UBND huyện 

đề nghị các các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ chủ động thực hiện 

một số nội dung sau:  

1. Tăng cường công tác tuyên truyền Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 

17/6/2022 gắn với thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 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 2022. Tạo 

đồng thuận trong xã hội về ý thức, trách nhiệm cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, tạo động lực trong phát triển toàn diện các mặt kinh tế - xã hội của 

huyện. 

2. Tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, rà soát cắt giảm 

chi phí, thời gian hoàn thiện thủ tục hành chính (TTHC) để gia nhập thị trường: 

tập chung rà soát, tối ưu hóa quy trình TTHC liên ngành, đặc biệt là các thủ tục 

liên quan tới các dự án đầu tư có sử dụng đất, xây dựng, môi trường, bảo hiểm 

xã hội, thuế... nghiên cứu đề xuất cắt giảm thời gian thực hiện TTHC; hướng 

dẫn, tạo điều kiện thuận lợi xử lý hồ sơ liên quan đến ngành nghề kinh doanh có 

điều kiện, đăng tải công khai nội dung, trình tự TTHC trên phương tiện thông tin 

đại chúng; đào tạo, bố trí đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn tham gia giải 

quyết TTHC; đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện TTHC; cử cán bộ tham 

gia phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh trong nhiệm vụ hỗ trợ doanh 

nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính để chính thức đi vào hoạt động với thời 
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gian ngắn nhất để cải thiện các chỉ số, góp phần cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trên địa bàn huyện. 

3. Xây dựng và triển khai hiệu quả, thực chất các chương trình hỗ trợ 

doanh nghiệp, tập trung vào đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa, chủ động 

nghiên cứu và cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp về tiếp cận thị trường, 

tiếp cận vốn, thông tin thị trường lao động…Thường xuyên theo dõi, cập nhật 

tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Kịp thời phối hợp với các sở, ban, 

ngành tỉnh giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp 

thông qua hội nghị đối thoại doanh nghiệp hàng quý được tổ chức tại Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. Đồng thời, tạo lập môi trường thông thoáng, đơn giản hóa 

trình tự, thủ tục, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng các 

Khu công nghiệp, cụm công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư.  

4. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị tạo mọi 

điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa để các doanh nghiệp nhận 

được sự bình đẳng như các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt trong các lĩnh vực: 

đất đai, môi trường, xây dựng, đầu tư… 

5. Chi hội doanh nghiệp huyện tăng cường công tác tuyên truyền tới doanh 

nghiệp để cùng tham gia  xây dựng, đánh giá đạt kết quả các nội dung chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh về môi trường kinh doanh trong năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- C, PVP UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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