
  UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 
Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /KH-SCT 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Kế hoạch 17/KH-UBND ngày 16/01/2021 của UBND tỉnh Thực 

hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 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 tỉnh Lạng Sơn 

  

Thực hiện Kế hoạch 17/KH-UBND ngày 16/01/2021 của UBND tỉnh 

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 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 tỉnh Lạng Sơn. Sở 

Công Thương Lạng Sơn xây dựng kế hoạch yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc 

ngành tập trung thực hiện tốt các nội dung  sau: 

I. MỤC TIÊU 

 1. Mục tiêu tổng quát 

- Tiếp tục triển khai các giải pháp mạnh mẽ môi trường kinh doanh, góp 

phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), thông qua triển khai 

đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết đã đề ra; tạo sự chuyển 

biến mạnh mẽ về mặt nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về 

tinh thần phục vụ và nâng cao trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo của các cơ 

quan Nhà nước trong thực thi công vụ; 

- Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp trong 

bối cảnh ứng phó với dịch Covid-19 và khôi phục đầu tư, sản xuất, kinh doanh 

sau khi hết dịch. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản 

xuất kinh doanh để ứng phó với dịch Covid-19. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Phấn đấu góp phần đưa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của 

Lạng Sơn năm 2021 nằm trong nhóm khá của cả nước; 

- Tiếp tục phấn đấu giải quyết 100% các thủ tục hành chính đúng hạn, 

trong đó giải quyết trước thời hạn 30% tất cả thủ tục hành chính liên quan đến 

các mục tiêu cụ thể tại Nghị Quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ; 

tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người 

dân, doanh nghiệp; đơn giản hóa về quy trình, phương thức giải quyết các thủ 

tục hành chính; 
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- Tiếp tục cắt giảm các chi phí có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; 

- Tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phục 

vụ người dân và doanh nghiệp, phấn đấu tăng 10% số hồ tiếp nhận và xử lý qua 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 so với năm 2020. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tăng cường trách nhiệm của đơn vị được phân công theo dõi và 

tham mưu triển khai hướng dẫn việc cải thiện chỉ số thành phần: Giao 

phòng Quản lý năng lượng làm đầu mối theo dõi chỉ số Tiếp cận điện năng. 

2. Rà soát, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh 

Các phòng thuộc sở theo chức năng nhiệm vụ: Thực thi đúng, đầy đủ 

những quy định về điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa; không tự đặt 

thêm điều kiện kinh doanh dưới mọi hình thức; xử lý nghiêm những cán bộ, 

công chức không thực hiện đầy đủ, đúng quy định các quy định mới về điều 

kiện kinh doanh. 

Tiếp tục rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến đề xuất với 

các Bộ, ngành Trung ương báo cáo Chính phủ bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định 

về điều kiện kinh doanh. 

Văn phòng Sở chủ trì phối với các phòng liên quan đẩy mạnh cải cách thủ 

tục hành chính, tăng cường rà soát để kịp thời phát hiện, đề xuất cắt giảm, sửa 

đổi, bổ sung, nâng cao chất lượng thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực quản 

lý nhà nước thuộc ngành, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến người dân 

và doanh nghiệp. 

3. Tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra 

chuyên ngành  

- Triển khai toàn diện việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 

2021 theo đúng tinh thần chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2021 của UBND 

tỉnh thực hiện chủ đề năm 2021 “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, 

quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”. 

- Các phòng thuộc sở tham mưu, thực hiện đảm bảo thực thi đầy đủ các 

quy định về cắt giảm danh mục mặt hàng và cải cách thủ tục hành chính về kiểm 

tra chuyên ngành.  

4. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 

Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với các phòng liên quan tuyên truyền tới 

các cá nhân, doanh nghiệp về dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, duy trì cung cấp 
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thực hiện tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền ở cấp độ 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 và khuyến khích cá nhân, tổ chức thanh toán 

phí, lệ phí thực hiện thủ tuc̣ hành chính bằng các phương thức trực tuyến.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc căn cứ nhiệm vụ và yêu cầu của Kế 

hoạch này khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện những nội dung công việc 

được giao; định kỳ trước ngày 05 của tháng cuối quý và trước ngày 05 tháng 12 

gửi báo cáo đánh giá kết quả về phòng KHTH để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.  

2. Phòng Kế hoạch - Tồng hợp là đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, 

triển khai thực hiện Kế hoạch này, thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định 

của UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận:                                                                          
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- TTKC và XTTM; 

- Lưu VT, KHTH. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đại 
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