
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1779  /SNN-TCHC 

V/v báo cáo thực hiện một số nhiệm vụ, 

giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp 

luật, nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân 

thủ pháp luật năm 2019 

Quảng Trị, ngày 28 tháng 10 năm 2019 

 

   Kính gửi:   

     - Thanh tra Sở; 

     - Các Chi cục trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện văn bản số 2549/UBND-NC ngày 07/6/2019 về việc thực hiện 

nhiệm vụ nâng xếp hạng chỉ số tuân thủ pháp luật, Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn có ý kiến như sau: 

Yêu cầu Thanh tra Sở và các Chi cục trực thuộc Sở căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ được giao, xây dựng báo cáo về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp 

để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp 

luật (gọi tắt là chỉ số B1) năm 2019.  

Báo cáo theo đề cương chi tiết đính kèm, gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT 

(qua Phòng Tổ chức - Hành chính, bản mềm qua email: 

vanphongsnnptntqt@quangtri.gov.vn) chậm nhất ngày 25/11/2019 để tổng hợp, 

gửi Sở Tư pháp đúng thời gian quy định. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 

 

 

 



PHỤ LỤC: ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

(Kèm theo văn bản số 1779  /SNN-TCHC ngày 28 /10/2019 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn) 

 

BÁO CÁO 

Về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp 

luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2019 

  

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: 

 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: 

2. Về xây dựng, hoàn thiện thể chế để giảm chi phí tuân thủ pháp luật 

Nêu cụ thể nội dung các công việc đã thực hiện về rà soát, cắt giảm các quy 

định pháp luật để giảm gánh nặng chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp: 

bao gồm đề án rà soát (nếu có); các dự thảo văn bản pháp luật sửa đổi và văn 

bản pháp luật đã tham mưu ban hành. 

3. Về tổ chức thi hành pháp luật 

3.1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và 

cộng đồng doanh nghiệp 

3.2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức 

thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hỗ trợ các doanh nghiệp 

3.3. Tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, thực hiện 

thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật và khen thưởng 

trong tổ chức thực thi và tuân thủ pháp luật 

3.4. Về cải cách thủ tục hành chính 

Nêu cụ thể các sáng kiến cải cách, cải tiến việc tổ chức thực thi các thủ tục 

hành chính đã rút ngắn thời gian, chi phí cho doanh nghiệp (nếu có). 

3.5. Các nhiệm vụ, giải pháp khác 

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 nguyên 

nhân:  

1. Khó khăn, vướng mắc 

2. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc 

2.1. Nguyên nhân chủ quan 

2.2. Nguyên nhân khách quan 

III. Đề xuất, kiến nghị: 
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