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KẾ HOẠCH  

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao  

năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Tân Uyên năm 2022 

 

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; 

 Thực hiện Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc triển khai 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 trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu. 

Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên ban hành kế hoạch cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh (PCI) năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ 

1. Mục tiêu tổng quát  

Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nhất quán và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp 

cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 

trên địa bàn huyện Tân Uyên theo Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 11/3/2019; 

Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 07/02/2020 và Kế hoạch số 149/KH-UBND 

ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh.  

Tập trung tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, hiệu quả; tạo dựng 

môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng thông thoáng giữa 

các thành phần kinh tế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển.. 

2. Nhiệm vụ chung 

Đẩy mạnh thực hành dân chủ, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; phát 

huy tiềm năng, thế mạnh của huyện, tranh thủ nguồn lực, sự hỗ trợ của Trung 

ương, của tỉnh để đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục khai thác 

hợp lý, hiệu quả các tiềm năng phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa 

tập trung gắn với tiêu thụ sản phẩm; phát triển lĩnh vực công nghiệp có lợi thế nhất 

là chế biến các sản phẩm nông lâm nghiệp; huy động nguồn lực phát triển đồng bộ 

kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng thương mại, giao thông để phát 

triển kinh tế và liên kết vùng. Giữ vững và nâng cao các tiêu chí huyện, xã nông 

thôn mới, thị trấn văn minh đô thị; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho 

Nhân dân. Phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn 
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nhân lực. Chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, đào tạo nghề, giải 

quyết việc làm. Bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc; phát triển 

kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị 

và trật tự an toàn xã hội. 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với nâng cao 

hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính công, hoạt động mô hình một cửa, 

một cửa liên thông để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp 

tục thực hiện đổi mới,sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, 

hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công 

tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ. Xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị, cán 

bộ, công chức và người đứng đầu thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân 

và doanh nghiệp. 

Thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức của cán bộ, công chức về tinh thần 

phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tăng cường công tác phối hợp, thanh tra, kiểm 

tra trong việc thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng 

mắc cho doanh nghiệp, chú trọng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nâng cao trách 

nhiệm giải trình và giải quyết các kiến nghị của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 

đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.  

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1.Văn phòng HĐND-UBND huyện 

Tiếp nhận các ý kiến phản biện chính sách của doanh nghiệp và Nhân dân 

trên Cổng thông tin điện tử huyện, báo cáo UBND huyện để chỉ đạo giải quyết 

theo quy định. Tham mưu tổ chức đối thoại với cá nhân, hộ kinh doanh, doanh 

nghiệp theo chuyên đề nhất là các vấn đề bức xúc như thủ tục hành chính về: đất 

đai, xây dựng, lao động,... thông qua Ban Tiếp công dân của huyện. Tiếp tục nâng 

cao chất lượng của cổng thông tin điện tử huyện; nâng cao hiệu quả hoạt động của 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của huyện; công khai minh 

bạch các chủ trương, chính sách, các thủ tục, thời gian, quy trình giải quyết... tại bộ 

phận “Một cửa”, trên Cổng thông tin điện tử. Đôn đốc, theo dõi các cơ quan, đơn 

vị thực hiện liên thông trong thực hiện các thủ tục hành chính. 

Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giai quyết thủ 

tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NQ-CP ngày 06/12/2021 

của Chính phủ; thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một của cấp huyện theo 

đúng quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 /12/2021 của Chính phủ. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 
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Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, chống thất thu, giảm nợ 

đọng thuế, tăng thu ngân sách trên địa bàn. Tổ chức điều hành, quản lý chi NSNN 

chặt chẽ, đúng chế độ quy định, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có hiệu quả. Huy 

động, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế.  

Phối hợp với các ngành liên quan rà soát tính cần thiết của các dự án đầu tư 

nhằm xác định thứ tự ưu tiên thực hiện; rà soát những vướng mắc, khó khăn đối 

với từng dự án để đề xuất với UBND huyện kịp thời xử lý, tháo gỡ. 

Phối hợp kiểm tra tình hình hoạt động, tính xác thực đối với các doanh 

nghiệp, HTX, hộ kinh doanh sau đăng ký kinh doanh trên địa bàn. Phối hợp với 

các phòng ban để giúp các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc, ổn định sản xuất kinh doanh. Rà soát, kiến nghị sửa đổi thủ tục hành 

chính không cần thiết trong cấp phép kinh doanh; thực hiện cấp giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh cho HTX, hộ cá thể, tối đa là 03 ngày làm việc đối với HTX 

và hộ cá thể. 

Kiểm soát việc thu phí, lệ phí; kiến nghị xử lý các trường hợp thu các khoản 

phí, lệ phí trái quy định của pháp luật hoặc tự đặt ra một số điều kiện ràng buộc 

trong việc giải quyết các thủ tục có liên quan đến doanh nghiệp. 

Phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế 

một cửa liên thông nhóm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh - đăng ký Thuế tại Bộ 

phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của UBND huyện và trao đổi, cung cấp 

thông tin doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Tân Uyên. 

3. Phòng Nội vụ 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước. Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tổng 

hợp tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ, điều chỉnh, bổ sung những thủ 

tục, quy định không cần thiết. Tiếp tục tham mưu UBND huyện thực hiện các giải 

pháp để cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện; tổ chức rà soát, 

đánh giá chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các đơn vị, xã, thị trấn. Tiếp tục 

triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp và giải quyết các dịch vụ công 

Mức độ 3, 4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát lập danh mục các thủ 

tục hành chính liên thông. Đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công. 

Theo dõi, kiểm tra, đánh giá, nâng cao hiệu quả hoạt động cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông tại huyện và các xã, thị trấn; phát hiện và tham mưu xử lý nghiêm cán 

bộ, công chức viên chức gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. 

4. Phòng Tư pháp 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật kinh doanh gắn liền 

với rà soát, hệ thống hóa các quy định quy phạm pháp luật của tỉnh, các quy định 

liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 
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gia phù hợp với nội dung các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Thẩm định 

kịp thời, có chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật.  

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo 

các Luật mới ban hành và các văn bản gắn với đời sống Nhân dân được tuyên 

truyền, phổ biến thường xuyên. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản quy 

phạm pháp luật; kiến nghị thay đổi một số thủ tục rườm rà, khó khăn cho Nhân dân 

trong quá trình thực hiện. 

5. Chi cục Thuế khu vực Than Uyên - Tân Uyên 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế một cách toàn diện, hiện 

đại, công khai, minh bạch về thủ tục hành chính thuế; ứng dụng công nghệ thông 

tin trong lĩnh vực thuế để doanh nghiệp và người dân dễ tiếp cận và giám sát việc 

thực hiện, tăng cường đối thoại giữa doanh nghiệp, hộ kinh doanh với cơ quan thuế 

về những khó khăn vướng mắc để xử lý kịp thời. 

Công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, bảo đảm 100% hồ sơ hoàn thuế được 

kiểm tra và 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời 

gian quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, cung cấp thông tin, tư 

vấn chính sách thuế; hướng dẫn thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về nộp 

thuế; triển khai nghiêm túc việc cắt giảm thời gian nộp thuế theo quy định. 

Thường xuyên theo dõi, thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp của Chính phủ cũng như của các Bộ, ngành liên quan. 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngây 19/10/2021 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 

của Chính phủ và các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác 

động của lịch Coid-19 và các quy định liên quan. 

6. Bảo hiểm xã hội huyện  

Tiếp tục rà soát quy trình không còn phù hợp và kiến nghị cấp trên sửa đổi bổ 

sung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia bảo 

hiểm xã hội, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiến tới thực hiện giao dịch điện tử 

đối với các thủ tục kê khai, thu nộp và giải quyết chính sách bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Đẩy mạnh nghiên cứu, đề xuất áp dụng thực 

hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tử, tiến tới tích hợp các thông tin Bảo hiểm xã hội, 

Bảo hiểm thất nghiệp vào một thẻ điện tử chung. 

Nâng cao chất lượng công tác giám định bảo hiểm y tế, kết nối điện tử với 

các bệnh viện, phòng khám, đảm bảo chi trả bảo hiểm y tế kịp thời, đúng quy định 

tránh thất thoát cho ngân sách nhà nước. 

Thực hiện các giải pháp vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương 

hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. 
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Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp đối với doanh nghiệp để thống nhất thực hiện. 

7. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  

Khảo sát nhu cầu đào tạo của người lao động, xây dựng kế hoạch đào tạo 

nghề hằng năm; phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên mở các lớp đào tạo, chú trọng chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết 

việc làm cho người lao động; đồng thời thường xuyên tuyên truyền chính sách xuất 

khẩu lao động, chính sách hỗ trợ, kế hoạch đào tạo nghề cho người lao động có nhu 

cầu đi lao động ở nước ngoài, thông báo nhu cầu sử dụng lao động của các doanh 

nghiệp trong và ngoài tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện. 

Củng cố, nâng cao hiệu quả, đổi mới giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất 

lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Gắn kết đào tạo nghề với nhu cầu các 

Doanh nghiệp, hợp tác xã và thị trường lao động.  

Phát triển đồng bộ, ổn định, bền vững thị trường lao động. Tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc 

làm cho lao động, kết nối cung - cầu, hỗ trợ giải quyết việc làm cho đối tượng yếu 

thế, lao động bị mất việc do ảnh hưởng dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện tốt các 

giải pháp đẩy mạnh giải quyết việc làm mới thông qua vốn vay, xuất khẩu lao 

động, tạo việc làm, hỗ trợ tự tạo việc làm. 

Triển khai thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ của Trung ương đến người 

lao động, người sử dụng lao động và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 

đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, không trùng lặp, công khai, minh bạch. 

Thường xuyên năm bắt tình hình việc làm, sản xuất kinh doanh của người lao động 

và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, kịp thời chính sách hỗ 

trợ phù hợp giúp người lao động sớm ổn định cuộc sống và người sử dụng lao 

động khôi phục sản xuất, kinh doanh. 

8. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

Phát triển công nghiệp trên cơ sở khai thác hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên 

thiên nhiên và các sản phẩm chủ lực của địa phương. Tập trung thực hiện các giải 

pháp để cùng với nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các dự án trong lĩnh 

vực công nghiệp, xây dựng sớm được đầu tư, hoàn thành đưa vào hoạt động phát 

huy hiệu quả kinh tế xã hội, đặc biệt là các dự án thủy điện nhỏ, các dự án xây 

dựng nhà máy chế biến nông lâm sản. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2022, kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo đúng quy định của pháp luật. 

Quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch; quản lý chặt chẽ quy hoạch chung, quy 

hoạch chi tiết đô thị, tăng cường công tác quản lý hoạt động cấp phép xây dựng. 

Tiếp tục thực hiện các dự án phát triển hạ tầng đô thị, trọng tâm là dự án Sân vận 

động gắn với Trung tâm văn hóa thể thao, đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ 
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xây dựng chợ trung tâm thị trấn Tân Uyên, Bến xe khách huyện, khu đô thị mới, 

cụm công nghiệp Tân Uyên. 

Tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư, hoàn thiện hạ tầng giao thông, trọng tâm 

là nâng cấp các tuyến đường liên bản, nội bản; mở mới một số tuyến đường sản 

xuất tại các xã vùng sâu, vùng xa. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan đẩy nhanh 

tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Đường nối với cao tốc Hà Nội - Lào Cai. 

9. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Đề án, chính sách 

về phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững theo hướng cơ cấu lại lĩnh vực, sản 

phẩm, các cây trồng có giá trị kinh tế cao thành vùng sản xuất tập trung theo quy 

hoạch, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. 

Thực hiện rà soát quy hoạch, kêu gọi hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX liên kết 

trồng, chế biến tiêu thụ lúa đặc sản với diện tích 780 ha, tiếp tục triển khai mở rộng 

diện tích rau trái vụ, bí xanh, bí đỏ và các loại rau màu khác trên địa bàn các xã, thị 

trấn dọc Quốc lộ 32 với diện tích canh tác tập trung 50ha; trồng mới 290 ha cây ăn 

quả; trồng 85 ha chè, 01 ha nhà màng. 

Tập trung hướng dẫn, vận động Nhân dân chăm sóc, đầu tư thâm canh, áp 

dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kịp thời điều tra, dự tính, dự báo 

phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng.  

Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng tập trung, an toàn; đồng 

hành cùng các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chăn nuôi trên địa 

bàn đặc biệt là dự chăn nuôi lợn khu vực tỉnh lộ 134; phấn đấu tốc độ tăng đàn gia 

súc đạt 5,57%. Duy trì và phát triển vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, khuyến 

khích các doanh nghiệp đầu tư nuôi cá nước lạnh, cá lồng trên hồ thủy điện, mở 

rộng quy mô lên 270 lồng. 

Thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, chăm sóc rừng gắn với chi 

trả dịch vụ môi trường rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Tăng cường kiểm tra 

việc chi trả, sử dụng các nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng đảm bảo 

công khai, minh bạch, đúng quy định. Tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các 

doanh nghiệp trồng rừng, trồng mắc ca trên địa bàn huyện. Quy hoạch vùng và chỉ 

đạo trồng mới 450 ha cây gỗ lớn (bao gồm cả rừng phòng hộ), 100 ha cây Quế, 

400 ha cây Mắc Ca, 14 ha cây phân tán, thực khoanh nuôi tái sinh 500 ha làm mới, 

duy tu 40km đường băng cản lửa, đẩy mạnh chăm sóc, bảo vệ diện tích rừng đã 

trồng. Triển khai thực mở mới đường lâm sinh theo theo đề án phát triển hạ tầng 

của tỉnh. 

Tiếp tục duy trì, giữ vững kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới của 

huyện; triển khai xây dựng 02 xã, 09 bản nông thôn mới nâng cao gắn với du lịch 

theo Đề án; thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm tạo sức bật cho nông thôn 

mới; tập trung hỗ trợ các sản phẩm có lợi thế của địa phương.  
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10. Phòng Tài nguyên - Môi trường 

Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Đất đai năm 2013, 

các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, đất đai. 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường; thực 

hiện nghiêm túc việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục theo quy định; Thực 

hiện niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính do UBND tỉnh ban hành tại bộ phận 

“Một cửa” và tại đơn vị. 

Rà soát quỹ đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp kém hiệu quả kêu gọi các nhà 

đầu tư có năng lực vào đầu tư phát triển nông, lâm nghiệp trên địa bàn. Khai thác 

và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, đất đai; đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp tạo 

quỹ đất sạch, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và phát triển hạ tầng 

kinh tế - xã hội. 

Tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, 

doanh nghiệp, hợp tác xã và nhân dân về bảo vệ môi trường; nâng cao năng lực cảnh 

báo, dự báo và chủ động phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó và thích nghi với 

biến đổi khí hậu. 

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính về lĩnh vực đất đai. Từng bước rút 

ngăn thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định của Trung ương, kiến 

nghị bãi bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, đẩy mạnh thực hiện các thủ 

tục hành chính đảm bảo công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và 

thời gian thực hiện; niêm yết công khai đầy đủ thủ tục hành chính về đất đai. Đồng 

thời, tiếp tục rà soát các quy định mới về đơn giản thủ tục hành chính, tạo môi 

trường thuận lợi và cơ hội đầu tư cho tổ chức, cá nhân. 

11. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện 

Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường đẩy 

nhanh việc thực hiện kế hoạch giải phóng mặt bằng các dự án khi được phê duyệt 

triển khai. Đẩy nhanh thực hiện các dự án tạo quỹ đất; Thực hiện tốt chính sách bồi 

thường, tái định cư theo quy định của pháp luật, đảm bảo công bằng, hợp lý nhằm 

ngăn chặn phát sinh khiếu nại. 

12. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch giáo dục giai đoạn 2021-2025. 

Chuẩn bị các điều kiện triển khai chương trình GDPT 2018 đối với lớp 3, lớp 7, 

lớp 10: Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, chuẩn bị 

sách giáo khoa,...tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chuẩn hóa đội ngũ giáo 

viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới và thực hiện 

chương trình GDPT 2018. Đầu tư các nguồn lực, tập trung nâng cao chất lượng 02 

trường trọng điểm giáo dục. Tăng cường huy động học sinh các cấp học ra lớp, làm 

tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tranh thủ các nguồn hỗ trợ để chăm sóc, nuôi 

dưỡng học sinh. Tiếp tục mở các lớp xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau biết chữ. 



8 

 

Tổ chức tốt các hoạt động hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp 

THCS. Xây dựng và nâng cao chất lượng các trường đạt chuẩn Quốc gia, duy trì tỷ 

lệ trường đạt chuẩn 76,5%. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, công trình phụ trợ 

trường lớp học. 

Củng cố, nâng cao hiệu quả, đổi mới giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất 

lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Gắn kết đào tạo nghề với nhu cầu các 

Doanh nghiệp, hợp tác xã và thị trường lao động.  

13. Phòng Văn hóa - Thông tin  

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa và thông tin. Tập trung triển 

khai ứng dụng CNTT, phát triển Chính quyền số. Tổ chức, triển khai thực hiện, nâng 

cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng những hình thức đa dạng, phong phú, 

nhiều chiều, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và Nhân dân về ý nghĩa, tác 

dụng của phong trào; nâng cao ý thức chấp hành chính sách, pháp luật của cán bộ và 

Nhân dân. Giữ vững và nâng cao các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn 

mới, văn minh đô thị. Tổ chức thực hiện tốt việc tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị 

của đất nước, địa phương. Đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể 

theo gương Bác Hồ vĩ đại". Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giải thi 

đấu thể thao. Tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết, đề án xây dựng 

xã, bản nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển du lịch huyện Tân Uyên” giai 

đoạn 2020-2025.  

Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ số trong hoạt động nội bộ của cơ 

quan nhà nước như: Hệ thống quản lý văn bản điều hành, hệ thống bảo cáo, hệ thống 

thư điện tử công vụ; các ứng dụng nghiệp vụ quản lý như tài chính, kế toán, quản lý 

nhân sự,... các ứng dụng chuyên ngành từ Trung ương đến địa phương: họp trực 

tuyến, làm việc từ xa,... 

- Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số tại các doanh nghiệp để nâng cao năng lực 

cạnh tranh, tạo thuận lợi để các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin trên 

địa bàn phát triển các nền tảng phục vụ chuyển đổi sổ. 

14. Công an huyện  

Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật 

trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở thuộc diện quản lý theo phân 

cấp trên địa bàn. 

Thực hiện tốt công tác quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về 

an ninh trật tự. Nắm bắt tình hình, hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra các cơ sở 

chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh; Cấp giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện về an ninh trật tự. 

Tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý hành chính 

về an ninh trật tự. 
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15. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông huyện 

Xây dựng tin, bài tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 

10/01/2022  của Chính phủ và Kế hoạch hành động tạo sự đồng thuận trong Nhân 

dân và cả hệ thống chính trị trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng 

lực cạnh tranh của huyện. 

Tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy 

phạm pháp luật; thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách mới đến doanh 

nghiệp và Nhân dân. 

16. Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn 

Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án mở rộng đối ngoại, chủ động hội nhập và 

hợp tác quốc tế giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, tăng cường các 

hoạt động đối ngoại nhám thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, phát 

triển kinh tế xã hội. Trong phạm vị chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, 

đơn vị mình, cần quan tâm đến những khó khăn vướng mắc của các nhà đầu tư, 

doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án 

sản xuất, thúc đẩy phát triển sản xuất. Chủ động phối hợp trong công tác để triển 

khai các hoạt động cụ thể liên quan nhằm khắc phục những điểm yếu, phát huy 

những điểm mạnh hướng tới mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh của huyện. 

Thường xuyên thực hiện công tác rà soát các thủ tục hành chính, để có đề 

xuất, kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ các quy định, các thủ tục không cần thiết liên quan 

đến hồ sơ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi 

nhất cho các tổ chức, cá nhân. Tiếp tục tổ chức, sắp xếp Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả liên quan đến thực hiện các thủ tục hành chính công một các khoa học và 

bố trí cán bộ có nghiệp vụ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu 

theo quy định. 

Tích cực tham gia, phối hợp chặt chẽ với cộng đồng các nhà đầu tư nắm bắt 

những vướng mắc, khó khăn, bất cập trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh 

vực đầu tư, đất đai, xây dựng, cấp phép... phản ánh với cơ quan có thẩm quyền 

xem xét, tháo gỡ kịp thời. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ vào các giải pháp và nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch, các 

phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn triển khai Kế hoạch nhằm cải thiện môi 

trường đầu tư và sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực, địa bàn quản lý, xác định rõ 

từng mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện cụ thể. Tham mưu giải quyết kịp thời 

các kiến nghị, phản ánh, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp theo thẩm quyền 

hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp nhằm xử lý kịp thời những vấn đề phát 

sinh. Định kỳ hàng quý, năm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động lồng 

ghép trong báo cáo thực hiện nhiệm vụ. 
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đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo theo quy định. 

Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ và Kế hoạch hành động này đến toàn thể cán bộ, đảng 

viên, công chức viên chức và Nhân dân trên địa bàn tạo sự đồng thuận trong 

Nhân dân và cả Hệ thống chính trị trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- TT. Huyện uỷ; (B/c) 
- TT. HĐND huyện;  
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 
- TT. Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn; 
- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 
- Lưu: VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Văn 
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