
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /BC-SNN Hải Dương, ngày         tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO 
Việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, 

nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) năm 2022

Thực hiện Công văn số 1681/STP-XD&PBPL ngày 22 tháng 9 năm 2022 
của Sở Tư pháp về việc báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để giảm 
chi phí tuân thủ pháp luật và theo dõi THPL năm 2022.

 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hải Dương báo cáo việc thực hiện các 
nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật năm 2022 (từ ngày 
01/12/2021 đến 31/10/2022) cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ, 
GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢM CHI PHÍ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, NÂNG XẾP 
HẠNG CHỈ SỐ B1 NĂM 2022.

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm 
chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã quán triệt và yêu cầu các phòng chuyên 
môn, các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị triển khai 
thực hiện một số nội dung sau:

- Phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung trong bộ tài liệu 
hướng dẫn nâng  xếp hạng chỉ số “Chi phí tuân thủ pháp luật” của Bộ Tư pháp đến 
toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.

- Tuyên truyền thực hiện hiệu quả “Đề án nâng cao chất lượng ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025” 
ban hành kèm theo Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới được 
ban hành đến công chức, viên chức, người lao động bảo đảm thực hiện đúng, đầy đủ 
các quy định pháp luật; quyền và nghĩa vụ của cơ quan nhà nước và của doanh 
nghiệp để doanh nghiệp biết, đặc biệt là các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực 
nông nghiệp đã được đơn giản hoá, các nội dung sửa đổi, bổ sung, các quy định mới 
dễ làm phát sinh các chi phí không chính thức trong tuân thủ pháp luật nhằm triển 
khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật.

- Mở các chuyên mục: Lấy ý kiến Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; 
cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; cung cấp thông tin cho công dân trên 
Trang thông tin điện tử của Sở, kịp thời công khai để doanh nghiệp biết, tạo cơ 
hội thuận lợi để doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp tiếp cận 
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tìm hiểu về các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, giải thích các điểm chưa rõ ràng, 
chưa cụ thể trong các quy định của pháp luật, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp 
trong việc tuân thủ pháp luật được đầy đủ, thuận lợi, tiết kiệm chi phí.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho công chức, viên chức về kiến thức 
pháp luật, kỹ năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Tổ chức quán triệt, nêu cao 
tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ công chức, viên chức trong 
giải quyết yêu cầu của doanh nghiệp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 
công vụ những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở, kịp thời chấn 
chỉnh và xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, gây khó 
khăn, tạo gánh nặng không đáng có cho doanh nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động 
thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, đặc biệt là Chỉ thị số 20/CT-TTg 
ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh 
tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 21/6/2016 
về việc chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương.

- Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố 
cáo của doanh nghiệp trong thực thi và tuân thủ pháp luật trực tiếp liên quan đến 
chi phí tuân thủ pháp luật, bảo đảm thuận lợi, dễ dàng; kịp thời xử lý công khai, 
công bằng, nhanh chóng, khách quan, đúng thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo của 
doanh nghiệp, các khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị.

- Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thường xuyên rà 
soát, hạn chế tối đa các bất cập, những “lỗ hổng” dễ làm phát sinh tiêu cực đối 
với doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến; lựa chọn thủ tục hành chính đáp ứng đủ điều kiện để tăng tỷ lệ cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thực hiện nghiêm túc việc công khai các thủ tục hành chính, cập nhật 
thường xuyên các thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên 
quan đến doanh nghiệp trên Trang thông tin điện tử của sở, bảo đảm thuận tiện 
cho việc tìm hiểu, tra cứu, cập nhật thông tin đối với doanh nghiệp, rút ngắn thời 
gian; tăng mức độ trả kết quả đúng và trước thời hạn, giảm thời gian đi lại cho 
doanh nghiệp.

2. Về xây dựng, hoàn thiện thể chế để giảm chi phí tuân thủ pháp luật
Thực hiện Kế hoạch số 4782/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của 

UBND tỉnh về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn 
tỉnh năm 2022; Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Hải Dương về Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, xây 
dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 2022… Sở Nông nghiệp và PTNT đã 
thực hiện triển khai các nội dung của văn bản đến toàn thể công chức, viên chức, 
đặc biệt là công chức có liên quan đến việc giải quyết các TTHC cho doanh 
nghiệp. Trong năm 2022 Sở  đã ban hành các văn bản chỉ đạo, cụ thể như sau:
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- Công văn số 152/SNN-TTr, ngày 28/01/2022 của Sở Nông nghiệp và 
PTNT về việc dự kiến chương trình xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật 2022;

- Kế hoạch số 88/KH-SNN, ngày 19/01/2022 của Sở Nông nghiệp và 
PTNT về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022;

- Kế hoạch số 142/KH-SNN ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Sở Nông 
nghiệp và PTNT về kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 
luật năm 2022; 

- Kế hoạch số 89/KH-SNN, ngày 19/01/2022 của Sở Nông nghiệp và 
PTNT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022; 

- Kế hoạch số 144/KH-SNN, ngày 26/01/2022 về xây dựng, ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật và thực hiện Đề án nâng cao chất lượng ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật của Sở Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2021-2025, 
năm 2022;

- Kế hoạch số 90/KH-SNN, ngày 19/01/2022 của Sở Nông nghiệp và 
PTNT về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022;

- Kế hoạch số 143/KH-SNN, ngày 26/01/2022 của Sở Nông nghiệp và 
PTNT về thực hiện công tác pháp chế năm 2022.

3. Về tổ chức thi hành pháp luật
3.1. Tuyên truyền, tập huấn, phổ biến pháp luật đến công chức, viên 

chức và cộng đồng doanh nghiệp
Năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tập trung chỉ 

đạo, tuyên truyền phổ biến một số văn bản như: Luật Thanh tra, Luật Xử lý vi 
phạm hành chính và Nghị định hướng dẫn thi hành, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo 
và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật phòng chống tham nhũng, văn bản 
QPPL trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, 
Luật Thú y, Luật trồng trọt, Luật chăn nuôi... 

Các đơn vị trực thuộc Sở; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp 
tục triển khai tổ chức thực hiện và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ 
biến giáo dục pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị mình.

Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với Đài truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương 
và các Đài phát thanh truyền hình của địa phương thực hiện 08 phóng sự, tin bài 
tuyên truyền, hướng dẫn về công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR, quản lý lâm 
sản và động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh. 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh 
Hải Dương tổ chức 02 lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giám sát và phản biện xã 
hội, giám sát vật tư nông nghiệp tới 300 hộ nông dân tại huyện Thanh Miện và 
huyện Thanh Hà. Phối hợp với Trung tâm DVNN các huyện Bình Giang, Gia 
Lộc, Tứ Kỳ và thành phố Hải Dương tổ chức 04 lớp tuyên truyền các văn bản 
quy phạm pháp luật về phân bón, thuốc BVTV và giống cây trồng cho gần 300 
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cơ sở buôn bán vật tư nông nghiệp. Kết quả, 100% tổ chức, cá nhân tham gia 
hưởng ứng đạt kết quả cao.

Chi cục Chăn nuôi - Thú y đã tổ chức 11 lớp tuyên truyền các văn bản 
quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thú y tới các hộ kinh doanh thuốc thú y 
trên địa bàn 11 huyện, thành phố, thị xã với số lượng 130 người tham dự; 03 
lớp tập huấn thú y cơ sở tới đối tượng là các nhân viên thú y cơ sở, cán bộ 
thú y các Trung tâm dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh với số lượng 260 
người tham dự.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở được thực 
hiện bằng nhiều hình thức khác nhau như:

- Tổ chức các lớp tập huấn trực tiếp;
-  Sao gửi tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cuộc họp, sinh hoạt 

đoàn thể, hội thi;
-  Sử dụng internet và mạng nội bộ, sử dụng phương tiện thông tin đại chúng
-  Đăng tải thông tin pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh 

vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành trên trang thông tin điện tử của 
Sở, công bố các TTHC liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp thuộc 
trách nhiệm quản lý của ngành...

- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan bằng 
các phương tiện: pano, khẩu hiệu tại cơ quan, đơn vị. Hằng năm, Sở phát động 
Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” nhằm cung cấp kiến thức 
pháp luật cơ bản, kịp thời cập nhật văn bản pháp luật mới, bồi dưỡng kỹ năng xử 
lý tình huống pháp lý; xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm 
hiểu pháp luật; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công 
chức trong toàn ngành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa 
các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó góp phần giảm thiểu các hành 
vi vi phạm pháp luật. 

- Xây dựng hàng hàng trăm tin, bài về lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT tuyên 
truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức và phát 
triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh nhà.

   - Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi quản lý, 
công khai các thủ tục hành chính đang áp dụng tại Sở Nông nghiệp và PTNT 
lên Trang thông tin điện tử của cơ quan để các tổ chức, cá nhân dễ tra cứu, 
tìm hiểu và triển khai thực hiện.

3.2. Tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, thực 
hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng và xử lý kỷ 
luật trong tổ chức thực thi và tuân thủ pháp luật  

- Xác định rõ doanh nghiệp là đối tượng phục vụ nên công chức làm việc 
tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả luôn có thái độ chuẩn mực, nhiệt tình 
hướng dẫn trong tiếp nhận và trả kết quả…Coi trọng công tác tiếp dân, cử công 
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chức, viên chức trực tiếp tiếp dân, mở sổ sách theo dõi, ghi chép đầy đủ nội dung 
tiếp dân, bố trí phòng tiếp dân tại trụ sở làm việc của đơn vị, lịch tiếp dân của thủ 
trưởng đơn vị. Gắn công tác tiếp dân với việc giải quyết kịp thời các kiến nghị, 
phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay khi mới phát sinh tại đơn vị, không để đơn thư kéo 
dài, vượt cấp.

- Thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 
19/10/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Khiếu nại; Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra 
Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của đoàn thanh tra 
và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; Thông tư số 04/2021/TT-TTCP 
ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; 
Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy 
định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật (không 
quá 01 lần/năm đối với 1 đơn vị); kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều 
nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột 
xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng. Việc thanh tra, kiểm tra các 
doanh nghiệp, các hộ kinh doanh đảm bảo không chồng chéo, tránh gây phiền hà 
cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy 
định của pháp luật.

- Từ ngày 01/12/2021  đến ngày 31/10/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã 
tiếp nhận 12 đơn, trong đó có: 08 đơn tố cáo, 04 kiến nghị, phản ánh. 

Phân loại đơn:
+ Số đơn, số vụ việc không thuộc quyền: 08 đơn
+ Số đơn, số vụ việc thuộc thẩm quyền: 04 đơn. Trong đó: 01 đơn đã 

chuyển đơn đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y giải quyết; 03 đơn (cùng một nội 
dung) do Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ sở giải quyết.

- Về công tác thanh tra, kiểm tra:
+ Tổng số cuộc thanh tra: 10 cuộc.
- Số đối tượng được thanh tra: 14 đối tượng, trong đó: 14 tổ chức; 0 cá 

nhân.
- Tổng số cuộc kiểm tra: 20 cuộc.
- Số đối tượng kiểm tra: 265 đối tượng, trong đó: 30 tổ chức, 235 cá nhân.
- Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu: Thanh tra các cơ sở, khu vực 

chợ, tụ điểm mua bán nuôi động vật hoang dã, một số HTX dịch vụ nông nghiệp. 
Kiểm tra chất lượng hàng hoá, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất; điều kiện 
kinh doanh, buôn bán và chất lượng thức ăn chăn nuôi, giống cây trồng; điều kiện 
sản xuất, kinh doanh và chất lượng phân bón, thuốc BVTV; việc chấp hành các 
quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang công trình đê điều, thủy lợi, xả thải; 
lĩnh vực kiểm lâm,…
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- Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: 35 Quyết 
định

- Tổng số tiền vi phạm: 265.870.000 đồng, trong đó:
+ Tổ chức: 39.500.000 đồng;
+ Cá nhân: 226.370.000 đồng;
- Số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước:  265.870.000 đồng;
- Số tiền chưa nộp vào ngân sách nhà nước:  0 đồng;
- Số tiền xử lý tài sản vi phạm; số tiền kiến nghị thu hồi: Không
- Số giấy phép thu hồi, bãi bỏ….. : Không

- Các kết luận thanh tra, kiểm tra đã cơ bản được thực hiện đầy đủ theo quy 
định.

3.3. Về cải cách thủ tục hành chính
- Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 2266/KH-SNN ngày 

30 tháng 12 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kế hoạch 
thực hiện cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2022. Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát trình Chủ tịch 
UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn.

- Niêm yết toàn bộ quy trình, thủ tục, điều kiện kinh doanh, các văn bản 
hướng dẫn về các thủ tục tại Trụ sở Trung tâm phục vụ hành chính công của 
tỉnh; công khai số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử nhằm hỗ trợ, tiếp 
nhận ý kiến của doanh nghiệp về TTHC trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Đánh giá chung về chất lượng giải quyết TTHC đã đảm bảo 100% 
trước và đúng hạn, không để xảy ra tình trạng quá hạn và phản ánh kiến nghị 
của tổ chức, cá nhân, thực hiện tốt cơ chế một cửa. 

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG THỰC HIỆN MỘT SỐ 
NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢM CHI PHÍ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, 
NÂNG XẾP HẠNG CHỈ SỐ B1 VÀ GIẢI PHÁP

1. Khó khăn, vướng mắc
- Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp chưa được cấp kinh phí nên kinh phí 

hoạt động chủ yếu vẫn từ nguồn chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị. 
-  Do kinh phí hoạt động còn hạn chế, không có điều kiện tổ chức các lớp tập 

huấn, bồi dưỡng cho công chức, viên chức về kiến thức pháp luật, kỹ năng hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp riêng, mà tổ chức lồng ghép trong các lớp tập huấn về 
chuyên môn nghiệp vụ của Sở nên chất lượng thực hiện việc nâng cao Chỉ số 
Chi phí tuân thủ pháp luật (B1) đối với công chức, viên chức chưa cao.
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- Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 
lực lượng còn mỏng đa số làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

- Trang thiết bị, cơ sở vật chất cho việc khai thác tủ sách pháp luật còn 
hạn chế, phần lớn cơ quan, đơn vị thuộc ngành chưa bố trí được phòng dành 
riêng cho tủ sách pháp luật, mà chỉ bố trí trong phòng làm việc của các phòng 
chuyên môn.

2. Giải pháp để nâng cao chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng 
chỉ số B1

Để thực hiện giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và chỉ số năng 
lực cạnh tranh của tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đưa ra một số giải pháp cụ 
thể như sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức 
thực hiện các nội dung trong bộ tài liệu hướng dẫn nâng xếp hạng chỉ số “Chi 
phí tuân thủ pháp luật” của Bộ Tư pháp đến toàn thể công chức, viên chức, 
người lao động của  các đơn vị. Gắn trách nhiệm với người đứng đầu các cơ 
quan, đơn vị trực thuộc Sở.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ 
quan và trong cung cấp dịch vụ công, bảo đảm tính hiệu quả, kịp thời, công khai 
minh bạch trong thực thi công vụ, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành 
chính cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cấp và vận hành có hiệu quả trang 
thông tin điện tử của Sở.

- Tập trung bồi dưỡng, nâng cao trình độ và nhận thức cho công chức, 
viên chức về kiến thức pháp luật, kỹ năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp …

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, trong đó tập trung 
thanh tra, kiểm tra đội ngũ công chức thực thi công vụ …kịp thời chấn chỉnh và 
xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, tạo 
gánh nặng không đáng có cho doanh nghiệp.

- Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thường xuyên rà 
soát, hạn chế tối đa các bất cập, những “lỗ hổng” dễ làm phát sinh tiêu cực đối 
với doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến; lựa chọn thủ tục hành chính đáp ứng đủ điều kiện để tăng tỷ lệ cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
- Các cấp uỷ đảng, chính quyền cần thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực 

hiện công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước, phổ biến các văn bản pháp luật mới được ban hành để  công 
chức, viên chức, bảo đảm thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp luật về đầu tư 
kinh doanh; các doanh nghiệp nắm được các quy định mới của các văn bản pháp 
luật về đầu tư kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của cơ quan nhà nước và của 
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doanh nghiệp để doanh nghiệp biết, đặc biệt là các điều kiện kinh doanh đã được 
đơn giản hoá, 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.

- Các cơ quan chức năng cần quan tâm đúng mức công tác giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, không để tồn đọng đơn, thư khiếu nại của nhân dân. 

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho công chức, viên chức 
tham mưu, làm việc trực tiếp trong giải quyết yêu cầu của doanh nghiệp ở các 
cấp, đầu tư tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị. 

Trên đây là báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi 
phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số 
B1) năm 2022. Sở Nông nghiệp và PTNT gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo 
Bộ Tư pháp, UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:
- Sở Tư pháp (để B/c);
- Giám đốc Sở;
- Lưu: VT,TTr.

GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Thăng
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