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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Nghi ̣ quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018  

và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 
 

 

Thực hiện Công văn số 8284/BKHĐT-QLKTTW ngày 15/11/2022 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị 

quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

quốc gia trong năm 2022; đồng thời, thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 

09/11/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho 

doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Thuận báo cáo tình hình 

triển khai thực hiện năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 như sau: 

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 

139/NQ-CP NGÀY 09/11/2018 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG 

TRÌNH HÀNH ĐỘNG CẮT GIẢM CHI PHÍ CHO DOANH NGHIỆP 

Căn cứ Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ về 

Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, UBND tỉnh đã ban 

hành Kế hoạch số 5349/KH-UBND ngày 17/12/2018 để triển khai thực hiện, 

trong đó: Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và địa phương triển 

khai thực hiện cắt giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, góp 

phần nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

1. Về chi phí tuân thủ pháp luật 

1.1. Chi phí tuân thủ pháp luật về gia nhập thị trường 

Nhằm giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp trong chi phí tuân thủ 

pháp luật về gia nhập thị trường, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị 

xã, thành phố đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ 

tục hành chính (TTHC); thường xuyên rà soát, đánh giá các TTHC lĩnh vực 

đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, nộp thuế theo hướng đơn giản hóa thành 

phần TTHC; đồng thời thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai TTHC 

tại bộ phận một cửa các cấp và Trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương; 

triển khai TTHC dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình… qua đó, hàng 

năm đã thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC so với quy định,tạo 

điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp về thời gian và số lần đi lại trong thực 

hiện TTHC về đăng ký doanh nghiệp, gia nhập thị trường và đã được cộng đồng 
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doanh nghiệp đánh giá tích cực. 

Trong năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định công 

bố danh mục TTHC ở ngành Công Thương (lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong 

nước; lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện), ngành Kế hoạch và Đầu tư 

(lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa).  

Ngoài ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh tiếp tục đôn đốc Thanh tra 

các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cơ quan được giao thực hiện chức năng 

thanh tra chuyên ngành thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 

30/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra 

doanh nghiệp và Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 của UBND 

tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra, 

kiểm tra chuyên ngành và các đơn vị có chức năng kiểm tra hành chính khi thanh 

tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần cải thiện môi trường 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh. 

1.2. Chi phí tuân thủ pháp luật về xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh 

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bãi bỏ, bổ sung danh 

mục TTHC ngành xây dựng theo hướng đơn giản hóa TTHC, nhằm tạo thuận 

lợi cho người dân và doanh nghiệp theo yêu cầu thực hiện đồng bộ, thống nhất, 

đảm bảo tính công khai, minh bạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực 

hiện các hệ thống hành chính, góp phần cắt giảm chi phí, hỗ trợ hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp1.  

Ngoài ra, UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh tiếp tục thực hiện cắt giảm ½ 

phí thẩm duyệt theo Thông tư số 61/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa 

cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy và lệ phí cấp 

căn cước công dân; tiếp tục áp dụng mức thu lệ phí cấp hộ chiếu phổ thông mới 

theo Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ Tài chính; rút ngắn 

thời gian tiếp nhận, giải quyết đối với 04 TTHC2. 

2. Về chi phí đầu vào sản xuất, kinh doanh 

2.1. Về chi phí tín dụng và dịch vụ ngân hàng 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển 

khai có hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 

                                           
1 Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 công bố danh mục và quy trình nội bộ TTHC được thay thế trong lĩnh 

vực lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh và Quyết định 

số 2213/QĐ-IBND ngày 20/10/2022 phê duyệt danh mục TTHC rút ngắn thời gian giải quyết trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

năm 2022. 

2 1. Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí: từ 05 ngày xuống còn 4,5 ngày làm việc (Tỷ lệ 10%) 2. Cấp giấy phép trang bị công 

cụ hỗ trợ từ 10 ngày xuống còn 6 ngày làm việc (Tỷ lệ 40%) 3. Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT từ 04 ngày 

xuống 03 ngày kể từ khi nhận hồ sơ (Tỷ lệ 25%) 4. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT từ 04 ngày xuống còn 03 

ngày kể từ khi nhận hồ sơ (25%). 
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80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; chỉ đạo Trung 

tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức 06 khóa quản trị doanh nghiệp 

cho 210 lượt học viên là lãnh đạo và cán bộ quản lý của các doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh; triển khai các khóa đào tạo và hội nghị trực tuyến giúp các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận công nghệ số, nền tảng số và các giải pháp hỗ trợ, 

thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh; tiếp cận thương mại điện tử để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp3.  

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các tổ chức 

tín dụng trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo 

Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ, phát triển cho vay các sản phẩm 

mới đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp 

có cơ sở tiếp cận, lựa chọn dịch vụ ngân hàng với chi phí phù hợp. Chấp hành 

quy định về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam đối với 

các lĩnh vực ưu tiên  như nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ 

và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao4. 

2.2. Về chi phí lao động 

Triển khai thực hiện kịp thời Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường 

lao động đến năm 2030 theo Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

năm 2022; Chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

năm 2022 và Chương trình phát triển thanh niên năm 2022 lĩnh vực đào tạo 

nghề, giải quyết việc làm. Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện điều tra, 

cập nhật thông tin cung - cầu lao động năm 2022. Triển khai đầu tư dự án Sàn 

giao dịch việc làm điện tử từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 20255. 

                                           
3 Hội thảo trực tuyến “Hỗ trợ Doanh nhân Nữ Việt Nam trong Thương mại Điện tử xuyên biên giới”; Hội thảo “Thương 

mại điện tử mở đường cho doanh nghiệp trong bối cảnh bình thường mới” do Cục Phát triển Doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư) tổ chức; tham dự Hội nghị trực tuyến “Nghị quyết số 02/NQ-CP: Thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã 

hội”; Đào tạo trực tuyến “Nâng cao năng lực về Thương mại điện tử cho các cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp”; Hội 

thảo trực tuyến đánh giá tác động của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và hướng dẫn thi hành Nghị định số 

80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ do Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức; Thông 

tin đến doanh nghiệp về hỗ trợ tài chính đối với DNNVV của Quỹ Phát triển DNNVV thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
4 Hiện nay, mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam đối với các lĩnh vực ưu tiên là 5,5%/năm theo Quyết 

định số 1831/QĐ-NHNN ngày 24/10/2022. Kết quả thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-

CP: doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất là 133.457 triệu đồng, dư nợ cho vay được hỗ trợ lãi suất là 59.902 triệu đồng, 

số khách hàng được hỗ trợ lãi suất là 10 khách hàng, số tiền đã hỗ trợ lãi suất cho khách hàng là 137 triệu đồng. Đến nay, 

các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn đã giảm lãi vay cho 01 doanh nghiệp với số tiền 14 triệu đồng, hạ lãi suất cho vay 

khoảng 0,2%-1%/năm cho doanh nghiệp với số tiền lãi ước được giảm là 10,97 tỷ đồng. 

5 Tính đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 20.561 lao động, đạt 102,8% so kế hoạch năm (20.561/20.000); trong 

đó, cho vay vốn giải quyết việc làm cho 5.181 lao động, đạt 370,07% so với kế hoạch năm (5.181/1.400). Các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp tuyển mới và đào tạo nghề nghiệp cho 14.305/10.000 người, đạt 143,05% so với kế hoạch năm và bằng 

219,03% (14.305/6.531) so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: trình độ cao đẳng 580/605 người, đạt 95,87% so với kế hoạch 
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2.3. Về chi phí khoa học công nghệ 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ 

doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 

2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 5 năm 2021-2025; chỉ đạo Sở Khoa 

học và Công nghệ đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến 

bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất6; hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị 

đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh7. 

3. Về phí, lệ phí, tiền thuê đất và tiền khai thác tài nguyên 

- Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND 

ngày 25/01/2022 quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 03/2022/NQ-

HĐND ngày 25/5/2022 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 07/NQ-HĐND 

ngày 07/7/2022 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

- UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật bổ sung 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cụm công nghiệp, khu chế biến nông sản, 

lâm sản, thủy hải sản tập trung để phục vụ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 

địa bàn tỉnh; hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện cơ chế tự thỏa thuận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền 

với đất theo quy định; chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đề xuất 

phương án phát triển và mở rộng các khu công nghiệp, khu kinh tế tích hợp vào 

Quy hoạch chung của tỉnh giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050; 

điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

đến năm 2030, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các khu công nghiệp trong 

thời gian tới. Thông tin đầy đủ, kịp thời cho các doanh nghiệp về các quy định 

pháp luật có liên quan đến hoạt động doanh nghiệp; đăng ký khung giá cho thuê 

đất, phí hạ tầng và phí xử lý nước thải của khu công nghiệp nhằm góp phần 

                                           
năm; trình độ trung cấp 777/680 người, đạt 114,26% so với kế hoạch năm; trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng 12.948/8.715 

người, đạt 148,57% so với kế hoạch năm. 

6 Tổ chức Hội thảo khoa học “Định hướng hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh 

đến năm 2025; 06 hội nghị, hội thảo về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa liên quan đến lĩnh vực ngành như 

tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật, kiến thức về chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp; Hướng dẫn thành lập 

doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp trong quá trình hội nhập và chuyển đổi số; Sở 

hữu trí tuệ và thế hệ trẻ đổi mới sáng tạo thúc đẩy chuyển đổi số với hơn 400 đại biểu tham dự. 

7 Hỗ trợ 10-15% các sản phẩm dịch vụ lợi thế, chủ lực của địa phương và các sản phẩm gắn với Chương trình OCOP được 

đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể thông qua thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 

cấp tỉnh; Công ty TNHH Hải Nam đầu tư đổi mới công nghệ thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh 

doanh; Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận chế biến mủ thành phẩm đạt chất lượng; Công ty CP Thủy sản Việt – Úc 

đã thành lập trang trại tôm giống với khả năng sản xuất 15 tỷ cá thể tôm giống hậu ấu trùng hàng năm. 
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công khai, minh bạch, hạn chế việc phát sinh thêm các khoản phí và tiền thuê 

đất đối với các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp. 

4. Về chi phí không chính thức 

- Trên cơ sở đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

đã ban hành Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 về phê duyệt kế 

hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Theo 

đó, trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết 

so với quy định đối với 68 TTHC (52 TTHC cấp tỉnh, 08 TTHC cấp huyện, 08 

TTHC cấp xã)8. Ngoài ra, UBND tỉnh đã ban hành 02 Quyết định về việc thông 

qua phương án đơn giản hóa TTHC của Sở Y tế và Sở Kế hoạch và Đầu tư (02 

TTHC lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Sở Y tế và 05 TTHC lĩnh vực Đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư)9. 

- UBND tỉnh cho chủ trương về việc “Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống giải 

quyết TTHC của tỉnh”; theo đó, giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu 

triển khai dự án để đáp ứng yêu cầu kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia và số hóa 

kết quả giải quyết TTHC. Ngoài ra, triển khai hoàn thành dự án kết nối, tích 

hợp, chia sẻ thông tin dữ liệu ngành tư pháp, tài chính, kế hoạch và đầu tư nhằm 

bổ sung chức năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống giải quyết TTHC của 

tỉnh; tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông rộng khắp, an toàn, dung lượng 

lớn, tốc độ cao, nâng cao chất lượng dịch vụ internet nhằm phục vụ tốt cho các 

doanh nghiệp. 

- Thanh tra tỉnh tổ chức chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh 

nghiệp, nhất là điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 để hạn chế, 

giảm các hoạt động thanh tra, kiểm tra trong thời kỳ dịch bệnh, góp phần tháo 

gỡ khó khăn, giảm chi phí phát sinh cho doanh nghiệp10.  

- Các Hội, Hiệp hội ngành nghề tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành triển 

khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030, triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, thông 

tin đến các doanh nghiệp hội viên tham gia các chương trình Hội thảo quốc tế 

trực tuyến11, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy doanh 

                                           
8 Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 20/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục và quy trình nội 

bộ TTHC rút ngắn thời gian giải quyết trên địa bàn tỉnh năm 2022. 

9 Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của UBND tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa 02 TTHC 

trong lĩnh vực khám, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Bình Thuận và Quyết định số 1966/QĐ-UBND 

ngày 21/9/2022 của UBND tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa 05 TTHC trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận. 

10 Các sở, ban, ngành đã rà soát, điều chỉnh giảm 16 cuộc và điều chỉnh nội dung 16 cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp 

theo kế hoạch năm 2022. 

11 Khóa học “Thương mại điện tử”; “Quy định pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng thương mại, nhận diện, phòng  

tránh  rủi ro qua các tình huống thực tiễn; Bán hàng, chăm sóc khách hàng qua chuyển đổi số; Nâng cao kỹ năng phục vụ 

khách hàng và văn minh thương mại trong bối cảnh chuyển đổi số... 
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nghiệp phát triển. 

II. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 

02/NQ-CP NGÀY 10/01/2022 CỦA CHÍNH PHỦ  

1. Tình hình triển khai thực hiện   

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 

về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 

số 367/KH-UBND ngày 09/02/2022 để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: Cắt giảm danh mục 

ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện và cải cách điều kiện kinh doanh; 

tập trung dỡ bỏ rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh do chồng chéo, 

mâu thuẫn, không hợp lý, khác biệt của các quy định pháp luật; tiếp tục đẩy 

mạnh cải cách quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu; đẩy mạnh cải cách về đăng ký đất đai và đổi mới quản lý hành chính 

đất đai; thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo “Chương trình 

chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đồng bộ với 

thực hiện cải cách hành chính…  

Đồng thời, thực hiện Công văn số 4558/VPCP-KSTT ngày 21/7/2022 

của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện giải pháp cải thiện các chỉ số liên 

quan đến môi trường kinh doanh, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 

2918/UBND-NCKSTTHC ngày 07/9/2022 về việc thực hiện giải pháp cải thiện 

các chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh;  theo đó, giao Thủ trưởng các 

sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên 

quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện12 để tiếp tục cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh. 

2. Kết quả thực hiện  

2.1. Đối với các nhiệm vụ chung 

- UBND tỉnh ban hành Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 

về phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2022 của các sở, ngành và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố; Kế hoạch số 3612/KH-UBND ngày 29/9/2021 về cải 

cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Bình Thuận; Kế hoạch số 

4890/KH-UBND ngày 22/12/2021 về cải cách hành chính nhà nước năm 2022 

tỉnh Bình Thuận; Kế hoạch số 2992/KH-UBND ngày 12/8/2021 thực hiện các 

                                           
12 Công văn số 4358/BKHĐT-QLKTTW ngày 29/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Kế hoạch số 367/KH-UBND ngày 

09/02/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; Thông báo số 178/TB-UBND 

ngày 08/7/2022 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh PCI tỉnh Bình Thuận 

năm 2021 và giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh PCI tỉnh Bình Thuận năm 2022 và 

Công văn số 788/UBND-KT ngày 17/03/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi 

trường kinh doanh và nâng cao Chỉ số DDCI của tỉnh năm 2020. 
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nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số Par Index, Chỉ số Papi, Chỉ số Sipas năm 

2021 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh nhằm đề ra các nhiệm vụ, giải 

pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 

phục vụ người dân, doanh nghiệp; phân công rõ trách nhiệm từng cơ quan, đơn 

vị trong việc cải thiện điểm số, thứ hạng những tiêu chí thành phần của Chỉ số 

Par Index, Chỉ số Papi, Chỉ số Sipas hàng năm.  

Trên cơ sở kết quả công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 

năm 2021 tại Hà Nội của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Cơ 

quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ vào ngày 27/4/202213, UBND tỉnh chỉ đạo Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp và ban hành báo cáo đầy đủ, chi tiết về kết quả 

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021; tổ chức Hội nghị “Công 

bố Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Bình Thuận năm 2021 và giải pháp cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2022”. Tại Hội nghị, 

Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung xây dựng kế 

hoạch cải thiện chỉ số PCI năm 2021, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện 

thuận lợi, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, góp phần 

phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025.  

Để tiếp tục cải thiện tốt môi trường đầu tư kinh doanh, phát huy vai trò 

điều hành của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, thúc đẩy tăng trưởng 

kinh tế - xã hội, tạo sự thay đổi về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 về 

phê duyệt kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện, thị 

xã, thành phố (DDCI) tỉnh Bình Thuận năm 2020. Trên cơ sở kết quả thực hiện 

của các sở, ngành và địa phương, UBND tỉnh ban hành Công văn số 

788/UBND-KT ngày 17/3/2022 về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cải thiện 

môi trường kinh doanh và nâng cao Chỉ số DDCI của tỉnh năm 2020 nhằm tiếp 

tục phát huy những Chỉ số thành phần được doanh nghiệp đánh giá tốt và quyết 

liệt thực hiện có hiệu quả những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để cải thiện chỉ 

số DDCI những năm tiếp theo. 

- Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động quản lý nhà nước, ứng dụng hệ thống thông tin một cửa và 

cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4... Phát triển cơ sở hạ 

tầng viễn thông rộng khắp, an toàn, dung lượng lớn, tốc độ cao, nâng cao chất 

lượng dịch vụ internet nhằm phục vụ tốt cho các doanh nghiệp. Đến nay, mạng 

lưới viễn thông internet băng rộng, mạng di động 3G, 4G đã phủ rộng khắp, 

                                           
13 Trong bảng xếp hạng PCI 2021, Bình Thuận đứng thứ 21/63 tỉnh, thành phố; tăng 13 bậc; đạt 65,96 điểm, tăng 2,67 điểm 

so với năm 2020; đứng trong nhóm Khá của cả nước. Theo kết quả xếp hạng chỉ số PCI 2021 của 08 tỉnh Vùng Đông Nam 

Bộ thì Bình Thuận đứng thứ 04 xếp sau các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong 10 

tiêu chí của Chỉ số PCI, Bình Thuận có 06/10 tiêu chí tăng điểm là: Tiếp cận đất đai; Tính minh bạch; Chi phí không chính 

thức; Tính năng động của chính quyền tỉnh; Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự và 04/10 

tiêu chí giảm điểm là: Gia nhập thị trường; Chi phí thời gian; Cạnh tranh bình đẳng; Đào tạo lao động.  
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chất lượng cao đến tất cả các xã trên địa bàn tỉnh. 

- Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, điều phối các 

cuộc thanh tra, kiểm tra, nhất là kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều 

nội dung trong một đợt thanh kiểm tra của các đơn vị nhằm tránh chồng chéo, 

trùng lắp về phạm vi, thời điểm, nội dung, đối tượng thanh tra, kiểm tra, nhất 

là thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp14. 

2.2. Đối với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể 

2.2.1. Cắt giảm danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện 

và cải cách điều kiện kinh doanh 

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố chỉ đạo 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 

các quy định mới về điều kiện kinh doanh.  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đã khuyến khích cá nhân, doanh nghiệp ưu tiên 

thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Cổng thông tin 

quốc gia về doanh nghiệp tại địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn và 

đẩy mạnh phương thức trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính 

công ích và qua hệ thống điện tử; tiếp tục thực hiện đầy đủ, nhất quán những 

cải cách quy định tại Luật Doanh nghiệp và các Nghị định hướng dẫn thi hành 

về khởi sự kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giảm thời 

gian giải quyết 03 thủ tục hành chính gồm: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký 

liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã; cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký 

liên hiệp hợp tác xã; thông báo hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh 

nghiệp; rút ngắn thời gian giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. 

2.2.2. Tập trung dỡ bỏ rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh do 

chồng chéo, mâu thuẫn, không hợp lý, khác biệt của các quy định pháp luật 

- UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4831/KH-UBND ngày 16/12/2021 

về rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, UBND 

các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2022; Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 

27/01/2022 về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng 

nhân dân, UBND tỉnh tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một 

phần trong năm 2021. 

- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3131/UBND-

NCKSTTHC ngày 19/8/2020 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP 

                                           
14 Đến nay, đã xử lý chồng chéo, trùng lắp thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, qua đó đã điều chỉnh giảm 15 cuộc và 

thay đổi thời gian tiến hành thanh tra 13 cuộc thanh kiểm tra. 
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ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa 

quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, Sở Tư pháp 

đã tiếp nhận và hoàn thành việc thẩm định 69/71 dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật; rà soát, đề xuất bãi bỏ 06 văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các 

Sở; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh 

ban hành, các văn bản mật theo yêu cầu tại Công văn số 2641/VPCP-VI ngày 

04/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc khắc phục sơ hở, bất cập trong cơ 

chế, chính sách, pháp luật để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

2.2.3. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối 

với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

Để thực hiện tốt công tác cải cách TTHC, giảm bớt chi phí thời gian thực 

hiện các quy định của Nhà nước cho doanh nghiệp, Chi cục Hải quan cửa khẩu 

cảng Bình Thuận đã và đang thực hiện có hiệu quả Hệ thống thông quan tự 

động VNACCS/VCIS của ngành Hải quan nhằm rút ngắn thời gian thông quan 

hàng hóa thông qua cơ chế phân luồng tự động giúp đơn giản hóa quy trình thủ 

tục, minh bạch thời gian xử lý của các khâu nghiệp vụ; thực hiện áp dụng quản 

lý rủi ro trong công tác phân luồng tờ khai để giảm tỷ lệ kiểm tra chi tiết hồ sơ 

và kiểm tra thực tế hàng hóa, qua đó giảm thời gian thông quan hàng hóa cho 

doanh nghiệp15; tiếp tục vận hành hệ thống E-manifest nhằm rút ngắn thời gian 

thông quan, giảm thiểu giấy tờ cho các tàu nhập và xuất cảnh vào vùng biển 

Bình Thuận; vận hành hệ thống trao đổi thông tin Hải quan – Doanh nghiệp.  

2.2.4. Đẩy mạnh cải cách về đăng ký đất đai và đổi mới quản lý hành 

chính đất đai 

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai mạnh mẽ việc kết nối liên thông 

điện tử để trao đổi thông tin dữ liệu đất đai giữa cơ quan đăng ký đất đai cấp tỉnh, 

huyện và cơ quan thuế trong việc xác định nghĩa vụ tài chính khi người sử dụng 

đất thực hiện giao dịch về đất đai và tài sản gắn liền với đất; tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, điều hành, tác nghiệp trong đó ứng 

dụng Gis và viễn thám trong quản lý tài nguyên môi trường, xây dựng hệ thống 

hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh; kiện toàn hệ thống văn bản 

quy phạm pháp luật để tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý nhà nước về lĩnh 

vực đất đai; triển khai đấu thầu để thực hiện Dự án “Ứng dụng công nghệ viễn 

thám, sử dụng ảnh vệ tinh phục vụ công tác quản lý, giám sát khai thác tài nguyên 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tại Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 

09/3/2022; phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương thực hiện và hoàn 

thành dự án “Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản vật 

liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025 

và định hướng đến năm 2035”; rút ngắn thời gian TTHC đối với thủ tục phê 

                                           
15 Tỷ lệ phân luồng từ đầu năm 2022 đến nay: luồng xanh 80,01%; luồng vàng 17,89%; luồng đỏ 2,09%. 
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duyệt trữ lượng khoáng sản tại Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 

về việc phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2022 trên địa bàn tỉnh, 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 20/10/2022, 

theo đó thủ tục phê duyệt trữ lượng khoáng sản được rút ngắn 03 ngày (thời gian 

quy định là 55 ngày, số ngày sau rút ngắn là 52 ngày). Lũy kế đến nay, rút ngắn 

thời gian giải quyết của 48/119 TTHC thuộc thẩm quyền, đạt 40%. 

2.2.5. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo “Chương 

trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đồng 

bộ với thực hiện cải cách hành chính 

a) Rà soát và nâng cao hiệu quả triển khai dịch vụ công trực tuyến; 

chuyển đổi số theo “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030”: 

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 05/01/2021 về 

triển khai Đề án “Xây dựng đô thị thông minh tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2019-

2025, tầm nhìn đến 2030”; Kế hoạch số 972/KH-UBND ngày 24/3/2021 về 

triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến 

thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025”; Kế hoạch phát triển Chính 

quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bình Thuận năm 2022; triển 

khai mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho các 

sở, ngành, địa phương trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Đến nay, Cổng dịch vụ 

công của tỉnh đã niêm yết 568 thủ tục hành chính mức độ 3 và mức độ 4 để tổ 

chức, cá nhân tra cứu, thực hiện. Các sở, ban, ngành triển khai thực hiện Kế 

hoạch số 1282/KH-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị 

quyết số 10-NQ/TU ngày 18/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa 

XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.  

b) Đẩy mạnh hơn nữa tiến độ thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt 

và phát triển thương mại điện tử: 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Thuận tiếp tục đẩy mạnh thanh 

toán không dùng tiền mặt nói chung và thanh toán không dùng tiền mặt đối với 

dịch vụ công và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh nói 

riêng theo Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam  

giai đoạn 2021-2025, Quyết định số 2006/QĐ-NNNN ngày 17/12/2021 của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết 

định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ và công văn 

số 1461/UBND-KGVXNN ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh về việc thanh toán 

không dùng tiền mặt gắn với nhiệm vụ chi trả chính sách an sinh xã hội16. Bảo 

                                           
16 Đến nay, trên địa bàn có 200 máy ATM và 1.601 máy POS, các máy POS được kết nối liên thông giữa các ngân hàng 
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hiểm xã hội tỉnh chú trọng hướng dẫn, hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT 

cài đặt và duy trì sử dụng có hiệu quả ứng dụng VssID; hỗ trợ, hướng dẫn đơn 

vị sử dụng lao động khi tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực kê khai thu, 

cấp sổ, thẻ, giải quyết chính sách với cơ quan BHXH.  

c) Triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng các giải 

pháp thương mại điện tử:  

Các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia 

sàn thương mại điện tử nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số; hỗ trợ doanh nghiệp 

ứng dụng công nghệ thông tin kinh doanh thương mại điện tử17.  

2.2.6 Tăng cường cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, 

quy định kinh doanh gắn với đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho địa phương 

và kiểm tra, giám sát 

Kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, giảm chi phí tuân thủ trên mọi 

lĩnh vực, các giải pháp cải cách TTHC trong lĩnh vực chuyển đổi số, năng 

lượng, công nghệ… gắn cải cách TTHC với xây dựng Chính phủ điện tử hướng 

đến Chính phủ số. Các sở, ban, ngành và các địa phương thực hiện tốt quy chế 

phối hợp giữa các cơ quan cấp tỉnh, cơ quan cấp tỉnh với cấp huyện theo hướng 

xác định rõ cơ quan, đơn vị đầu mối chủ trì; phân định minh bạch, cụ thể quyền 

và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị đầu mối và cơ quan, đơn vị phối hợp. 

- Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn 

tỉnh; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 288/KH-UBND về kiểm tra 

công tác cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh18.  

- Trung tâm Hành chính công tỉnh đã thực hiện niêm yết công khai tại 

Trung tâm và trang Thủ tục hành chính đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia hơn 

1.400 TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận.  

- Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các nhiệm vụ đẩy mạnh ứng 

dụng và phát triển công nghệ thông tin tại đơn vị; đẩy mạnh phương thức tiếp 

                                           
với nhau thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Doanh số thanh toán qua Pos đạt 1.520 tỷ đồng và 234 ngàn 

USD/605.591 giao dịch. Kết quả các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn đã thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với dịch 

vụ công và chi trả các chương trình an sinh xã hội: thu thuế, phí, lệ phí với giá trị 6.288 tỷ đồng/108.212 giao dịch; thu tiền 

điện với giá trị là 1.648 tỷ đồng/1.145.875 giao dịch; thu tiền nước với giá trị là 82,8 tỷ đồng/271.445 giao dịch; thu học 

phí với giá trị là 46,4 tỷ đồng/7.965 giao dịch; thu viện phí với giá trị là 1.732 tỷ đồng/76.330 giao dịch. 

17  Sở Công Thương triển khai thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia “Giải pháp 

truy xuất nguồn gốc điện tử cho các sản phẩm OCOP Bình Thuận, công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc trưng thế mạnh 

của tỉnh Bình Thuận”; Tổ chức 02 khóa đào tạo về chuyên đề bán hàng thông qua chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch khai trương Cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh Bình Thuận; Lễ phát 

động “Chương trình kích cầu du lịch Bình Thuận hè 2022” và công bố Sàn thương mại du lịch Bình Thuận; Khai mạc Hội 

chợ Du lịch trực tuyến Bình Thuận. Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai cho các Hội, Hiệp hội ngành nghề, các doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh: tham dự Hội thảo trực tuyến “Hỗ trợ Doanh nhân Nữ Việt Nam trong Thương mại Điện tử xuyên biên 

giới”; Hội thảo “Thương mại điện tử mở đường cho doanh nghiệp trong bối cảnh bình thường mới”; Tham dự trực tuyến 

đào tạo “Nâng cao năng lực về Thương mại điện tử cho các cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp” 

18 Đến nay, Sở Nội vụ đã kiểm tra đột xuất, làm việc với 09 địa phương về triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải 

thiện các chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. 
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nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, thực hiện trả kết quả giải quyết TTHC qua 

dịch vụ bưu chính công ích và qua hệ thống điện tử. 

Việc áp dụng linh hoạt dịch vụ hành chính công trực tuyến kết hợp với 

trả kết quả qua hệ thống bưu chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, 

góp phần thực hiện tốt yêu cầu cải cách hành chính; công tác đảm bảo an toàn, 

an ninh thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước được lãnh đạo các đơn vị 

quan tâm chỉ đạo; cơ sở dữ liệu địa phương được kết nối, liên thông và chia sẻ 

giữa các hệ thống trong tỉnh với các bộ ngành qua trục liên thông tỉnh.  

2.2.7. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm tạo chuyển biến vững 

chắc đối với các chỉ tiêu phát triển bền vững  

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững và các chính sách giảm nghèo của quốc gia, tỉnh đã ban hành nhiều 

chủ trương, cơ chế chính sách giảm nghèo để thực hiện, cụ thể: Hội đồng nhân 

dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 23/8/2022 ban 

hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung 

ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3432/KH-UBND ngày 13/10/2022 để tăng 

cường truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về mục 

đích, ý nghĩa, nội dung, giải pháp của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo sự đồng 

thuận, ủng hộ của toàn xã hội, góp phần huy động nguồn lực thực hiện mục tiêu 

giảm nghèo bền vững; truyền thông cho các đối tượng thụ hưởng của Chương 

trình về các tấm gương điển hình, sáng kiến hay, mô hình giảm nghèo tiêu biểu 

nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ 

lực vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng. Ngoài ra, UBND tỉnh 

ban hành Công văn số 453/UBND-KT ngày 18/02/2022 về triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới 

và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển 

Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

2.2.8. Tiếp tục chú trọng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản 

xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 

Tổ công tác đặc biệt về hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh 

hưởng bởi dịch COVID-19 do UBND tỉnh thành lập theo Quyết định số 

2867/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 và Tổ giúp việc của Tổ công tác đặc biệt 

của tỉnh theo Quyết định số 3443/QĐ-TCT ngày 09/12/2021 đã triển khai kịp 

thời các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ, chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và 

Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ để tháo gỡ khó khăn cho doanh 
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nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; kịp thời giải quyết, 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp và đồng 

hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, theo đó: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư kịp thời nắm bắt, tổng hợp các khó khăn, vướng 

mắc, kiến nghị của doanh nghiệp để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan 

có thẩm quyền xem xét, giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm 

nghẽn cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giảm thiểu tối 

đa số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản do tác động của dịch 

COVID-19.  

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành, địa 

phương triển khai nhanh và hoàn thành tốt việc thực hiện các chính sách, các 

giải pháp phù hợp, kịp thời để hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, người dân 

bị mất việc làm, thiếu việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhằm ổn 

định đời sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP 

ngày 01/7/2021, Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021, Nghị quyết số 

126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ, các Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ và hoàn thành thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người 

lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ. Kết quả có 331 lao động được hỗ trợ với số tiền 493,5 triệu đồng. 

- Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 

số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Kết quả tình hình dịch COVID-19 

được kiểm soát, hoạt động kinh tế dần hồi phục.  

- Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ trong toàn 

ngành, tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-

19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.  

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Thuận chỉ đạo các tổ chức tín 

dụng trên địa bàn tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh 

hưởng bởi dịch COVID-19 như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, 

giữ nguyên nhóm nợ cho vay mới19 theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 

13/3/2020, Thông tư số 03/2021/TT-NNNN ngày 02/4/2021 và Thông tư số 

14/2021/TT-NHNN ngày 09/9/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; rà 

                                           
19 Cơ cấu thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ: đến nay, dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ 

là 276 tỷ đồng/488 khách hàng; lũy kế giá trị nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ từ 23/01/2020 đến nay là 2.903 tỷ 

đồng/14.910 khách hàng. Miễn, giảm lãi là 5,86 tỷ đồng, hạ lãi suất cho vay với số tiền lãi đã hạ là 155,83 tỷ đồng. Cho 

vay mới đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch với lãi suất thấp hơn so với trước khi dịch bệnh xảy ra: doanh số cho 

vay mới lũy kế từ ngày 23/01/2020 đến nay là 76.079 tỷ đồng/102.934 khách hàng. Chính sách hỗ trợ người lao động được 

vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: đã giải ngân cho vay 45.891 triệu đồng 

cho 11 doanh nghiệp để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 13.981 người lao động, đến nay dư nợ là 

44,2 tỷ đồng/5 doanh nghiệp. 
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soát, cắt giảm chi phí hoạt động để giảm lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện 

hữu và các khoản cho vay mới; mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực sản xuất 

kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là cho vay để duy trì và khôi phục các 

ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

2.2.9. Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích 

doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo 

- Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ các doanh nghiệp tạo lập và phát 

triển thị trường khoa học công nghệ; triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 

số 1110/KH-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh về hỗ trợ hệ sinh thái khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Thuận đến năm 202520; hỗ trợ các doanh 

nghiệp xây dựng thương hiệu, chương trình phát triển tài sản trí tuệ; triển khai 

Chương trình năng suất chất lượng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh 

tranh, hội nhập quốc tế; xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình năng suất 

chất lượng năm 2022; tham mưu Nghị quyết quy định mức chi thực hiện 

Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 

35/2021/TT- BTC ngày 19/5/2021 của Bộ Tài chính.  

- Các sở, ngành tổ chức nhiều hoạt động nhằm phát triển hệ sinh thái đổi 

mới sáng tạo21.  

- Tỉnh đoàn Bình Thuận đẩy mạnh công tác truyền thông, đào tạo góp 

phần nâng cao nhận thức khởi nghiệp, kích thích tinh thần khởi nghiệp trong 

mỗi người dân, đặc biệt là trong thanh niên, sinh viên về văn hóa khởi nghiệp, 

kinh doanh22. 

2.2.10. Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế gắn với thực hiện cải cách 

trong nước về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia  

Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút 

đầu tư trực tiếp nước ngoài; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác nghiên cứu, tư 

vấn và đối thoại chính sách với các tổ chức quốc tế nhằm thu hút nguồn lực và 

                                           
20 Tổ chức 01 hội nghị cung cấp kiến thức cơ bản về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và 01 lớp đào tạo nghiệp vụ về tư vấn, 

hướng dẫn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho 20 người đại diện cho các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ. 

21 Sở Công Thương triển khai thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia “Giải pháp 

truy xuất nguồn gốc điện tử cho các sản phẩm OCOP Bình Thuận, công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc trưng thế mạnh 

của tỉnh Bình Thuận”; tổ chức 02 khóa đào tạo về chuyên đề bán hàng thông qua chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch khai trương Cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh Bình Thuận; Lễ phát 

động “Chương trình kích cầu du lịch Bình Thuận hè 2022” và công bố Sàn thương mại du lịch Bình Thuận; Khai mạc Hội 

chợ Du lịch trực tuyến Bình Thuận. Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai cho các Hội, Hiệp hội ngành nghề, các doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh: tham dự các Hội thảo trực tuyến, đào tạo “Nâng cao năng lực về Thương mại điện tử cho các cơ quan, tổ 

chức hỗ trợ doanh nghiệp”; mời tham dự Triển lãm và Hội nghị Tech4life 2022… 

22 Tổ chức cuộc thi ý tưởng dự án khởi nghiệp tỉnh Bình Thuận lần thứ 3 - Smart Startup 4.0 năm 2022. Cuộc thi đã thu 

hút gần 50 dư ̣án, ý tưởng, Ban tổ chức đa ̃lưạ choṇ ra 06 dự án xuất sắc nhất đến từ các huyêṇ trên điạ bàn tỉnh, các dự án 

đều hướng đến sư ̣phát triển bền vững, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, đồng thời tận duṇg tối đa các tiềm năng của 

điạ phương mình và ứng duṇg thành tưụ của cuôc̣ cách mạng công nghiêp̣ 4.0 và công cuôc̣ chuyển đổi số. 
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sự ủng hộ của đối tác, nhà đầu tư nước ngoài đối với mục tiêu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; sử dụng ấn phẩm 

xúc tiến đầu tư “Cẩm nang đầu tư”; thực hiện cập nhật lại Danh mục dự án kêu 

gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030 cho phù 

hợp tình hình thực tế; tổ chức Hội nghị gặp gỡ các nhà đầu tư năm 2022 với 

chủ đề “Bình Thuận kết nối tiềm năng” trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 

30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận; cung cấp đầy đủ các thông tin cho các cơ quan 

ngoại giao23, chủ động quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư phát triển của tỉnh để 

thu hút các nguồn vốn đầu tư vào tỉnh. 

III. Những thuận lợi, vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển 

khai thực hiện 

1. Thuận lợi 

Nhờ sự tập trung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, 

Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh và các cấp chính quyền địa phương thực 

hiện đồng bộ trong nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện tốt môi trường đầu tư 

kinh doanh. Đặc biệt, lần đầu tiên UBND tỉnh công bố Chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp sở, ngành và cấp huyện, thị xã, thành phố (DDCI) tỉnh Bình Thuận 

năm 2020 tại Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 17/8/2021. Chỉ số DDCI có 

ý nghĩa và tác dụng mạnh mẽ đến các ngành, các địa phương, đơn vị tập trung 

cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành 

của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, góp phần cải thiện hơn nữa Chỉ số 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Nhờ đó, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI) năm 2021 của tỉnh so với năm 2020 tăng 2,67 điểm và tăng 13 bậc, xếp 

hạng (21/63); so với Vùng Đông Nam Bộ thì năm 2021, tỉnh Bình Thuận tăng 

03 bậc so với năm 2020, đạt được thứ hạng cao nhất trong 10 năm qua.  

Cùng với sự chủ động, quyết liệt, đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều 

hành, các cấp, các ngành đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể 

được đề ra tại Kế hoạch số 367/KH-UBND ngày 09/02/2022 của UBND tỉnh về 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

Ngoài ra, Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành tổ chức gặp mặt, đối thoại với 

doanh nghiệp, nhà đầu tư định kỳ hàng tháng để tháo gỡ kịp thời những khó khăn 

vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp khắc 

phục khó khăn, ổn định sản xuất, từng bước nâng cao hiệu quả kinh doanh và 

năng lực cạnh tranh, góp phần tích cực vào việc ổn định thị trường, phát triển 

                                           
23 Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ 

chức xúc tiến thương mại đầu tư Hàn Quốc – KOTRA…; thông tấn báo chí, tổ chức, cá nhân quan tâm đến hoạt động 

quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư của tỉnh và của Trung ương áp dụng trên địa bàn tỉnh để thu hút các nguồn vốn đầu tư 

vào tỉnh; tham dự Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022” do Bộ Ngoại giao tổ chức, Lễ hội Namaste Việt Nam 2022 do 

Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tai Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, Diễn đàn doanh nghiệp quốc tế về đầu tư, thương mại và 

du lịch năm 2022 do Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức. 
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kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhờ đó, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận có sự chuyển biến tích cực24. 

Với sự quan tâm, chỉ đạo thống nhất từ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân 

tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành và các cấp chính quyền địa phương, hệ thống 

kết cấu hạ tầng giao thông kết nối khu vực trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh 

đầu tư, triển khai thi công như tuyến đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết, 

Phan Thiết – Vĩnh Hảo, Cảng hàng không Phan Thiết, Cảng biển quốc tế Vĩnh 

Tân, Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1,… nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu 

sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, mở ra cơ hội, không gian phát triển cho 

nền kinh tế của tỉnh25.  

Ngoài ra, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng ban hành các Nghị quyết về phát 

triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Nghị quyết về phát triển 

công nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Nghị quyết về phát triển 

nông nghiệp hiện đại, bền vững, có giá trị cao, Nghị quyết đẩy mạnh việc huy 

động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đến năm 

2025, Nghị quyết về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhằm đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư có tiềm 

năng, tâm huyết; đồng bộ phát huy tiềm năng du lịch trên cơ sở phát huy các 

thế mạnh, lợi thế, sức mạnh của địa phương, phát triển chính quyền số, kinh tế 

số và xã hội số. 

2. Vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện  

- Một số doanh nghiệp vẫn chưa chủ động nắm bắt các quy định về giải 

quyết thủ tục hành chính, chưa quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin và đăng 

ký sử dụng dịch vụ công ích trong thực hiện các thủ tục hành chính; các bộ thủ 

tục hành chính của ngành xây dựng do đặc thù hồ sơ bản vẽ nhiều nên việc tiếp 

nhận qua dịch vụ công còn khó khăn nhất định. Do đó, kết quả sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến chưa cao. 

- Năm 2022 vẫn là năm đầy khó khăn đối với các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu, dịch vụ gặp khó khăn do giá nguyên 

liệu đầu vào, xăng dầu tăng cao; thị trường tiêu thụ và cung ứng nguyên liệu 

đầu vào bị thu hẹp; lãi suất ngân hàng gia tăng làm ảnh hưởng đến giá thành và 

                                           
24 Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2022 là 824 doanh nghiệp (tăng 43,8% so với cùng kỳ), số vốn đăng ký 

mới là 8.493 tỷ đồng (giảm 3,06% so với cùng kỳ năm trước), số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 180 doanh 

nghiệp (không thay đổi so với cùng kỳ năm trước). Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 297 

doanh nghiệp (tăng 41,43% so với cùng kỳ), số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh 

doanh vẫn khá cao là 114 doanh nghiệp (tăng 11,76% so với cùng kỳ năm trước. 

25 Cho nên đến nay, đã có thêm 18 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, với tổng diện tích đất 146,34 ha, tổng 

vốn đăng ký 715,74 tỷ đồng. Lũy kế đến nay có 1.607 dự án được cấp phép đầu tư, với tổng diện tích đất 50.104 ha, tổng 

vốn đăng ký 33.726 tỷ đồng. Thường xuyên rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án ngoài ngân sách để 

thúc đẩy tiến độ triển khai, có thêm 03 dự án khởi công, thu hồi 12 dự án chậm triển khai thực hiện theo quy định; có 02 

dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Hoa Kỳ và Hàn Quốc với tổng số vốn là 03 triệu USD được chấp thuận trên địa 

bàn tỉnh. Lũy kế đến nay có 119 dự án FDI còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký là 3.403,598 triệu USD tập trung chủ yếu 

vào các lĩnh vực du lịch – dịch vụ, công nghiệp – xây dựng. 
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sức cạnh tranh của doanh nghiệp.  

- Các doanh nghiệp của tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, 

nguồn lực còn yếu nên việc tiếp cận chuyển đổi số, tham gia xúc tiến thương 

mại, sử dụng sàn thương mại điện tử, quảng bá sản phẩm còn hạn chế; số người 

tham gia BHXH còn thấp so với lực lượng trong độ tuổi lao động, độ bao phủ 

BHXH tăng chậm, nhiều lao động làm việc ở khu vực phi chính thức chưa tham 

gia BHXH bắt buộc. 

- Công tác phối hợp, chia sẻ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính 

cho doanh nghiệp chưa chặt chẽ và hiệu quả. Công tác thông tin, truyền thông 

về chủ trương, cơ chế, chính sách của Trung ương và địa phương đến các tổ 

chức, cá nhân đôi lúc chưa kịp thời.  

- Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp chưa thường xuyên, đội ngũ 

cán bộ làm công tác này tại các sở, ngành còn thiếu, chủ yếu kiêm nhiệm, chưa 

thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật và kỹ năng tư 

vấn dẫn đến những hạn chế trong việc triển khai các hoạt động; việc tìm hiểu, 

nắm bắt, vận dụng pháp luật vào hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành của 

một số doanh nghiệp vẫn còn hạn chế. 

- Một số doanh nghiệp chưa chủ động phản ánh các quy định còn bất cập 

cũng như những vướng mắc gặp phải trong việc thi hành pháp luật. 

IV. Nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 

Để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia năm 2023, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, Chủ 

tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố tập trung triển khai thực hiện tốt các 

nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

1. Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 

phố: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các Kế hoạch đã được UBND tỉnh 

tỉnh ban hành về việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia26; xây dựng và 

đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện tốt các nhiệm vụ cải thiện, 

nâng cao Chỉ số PCI năm 2022 và những năm tiếp theo; triển khai và thực hiện 

có hiệu quả Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Thuận 

giai đoạn 2022-2025. 

2. Các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục chủ động, quyết liệt trong 

                                           
26 Kế hoạch số 367/KH-UBND ngày 09/02/2022 thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về 

những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; 

Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 về phê duyệt kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp 

huyện, thị xã, thành phố (DDCI) tỉnh Bình Thuận năm 2020; Kế hoạch số 2992/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND 

tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số Par Index, Chỉ số Papi, Chỉ số Sipas giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bàn tỉnh. 
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việc tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó tập trung vào cải cách thủ 

tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh 

thông thoáng, minh bạch; chuẩn bị tốt các điều kiện về quy hoạch đất đai, cơ 

sở hạ tầng, nhân lực để thu hút đầu tư; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành 

Trung ương trong việc huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực. 

3. Triển khai toàn diện, hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 

các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Khắc phục những tồn tại, hạn 

chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính 

trong thời gian qua; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, phát triển nền kinh tế số, 

đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ. 

4. Tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp mở rộng tín dụng 

đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực ưu tiên và các giải 

pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân theo quy định tại Thông 

tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 và Thông tư số 03/2021/TT-NHNN 

ngày 02/4/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thường xuyên kiểm tra, 

giám sát việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-NHNN và Thông tư 

số 03/2021/TT-NHNN đúng quy định và hiệu quả.  

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công chức, công vụ nhằm 

phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân trong thực thi công vụ; phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý tiêu cực, 

tham nhũng trong hoạt động công vụ; tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả 

tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải 

quyết công việc. 

6. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng, trọng 

tâm là đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, 

chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế như duy trì và phát 

triển các ngành dịch vụ có hàm lượng tri thức và công nghệ cao, chú trọng phát 

triển dịch vụ logistic, tập trung phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường, 

phát triển các ngành nghề phụ trợ, thu hút đầu tư để tạo ra sản phẩm du lịch đa 

dạng, hấp dẫn; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng tăng cường 

liên kết theo chuỗi, đổi mới công nghệ gắn với sản xuất sạch theo các tiêu chuẩn 

phổ biến của quốc tế để tăng cao giá trị sản phẩm. 

V. Đề xuất, kiến nghị 

1. Đề nghị Chính phủ nghiên cứu, xem xét ban hành Nghị quyết mới thay 

thế Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh 

nghiệp đến năm 2020 để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn tiếp theo. 

2. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành 

liên quan sớm ban hành văn bản hướng dẫn xây dựng Chương trình Hỗ trợ 
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doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025 theo 

Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ để địa 

phương triển khai thực hiện; nghiên cứu quy trình, thủ tục phối hợp liên thông 

giữa đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư để triển khai có hiệu quả tại các 

địa phương đảm bảo phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư năm 2020; 

nghiên cứu, xây dựng thông tin quốc gia về đăng ký hộ kinh doanh để thống 

nhất trong công tác cập nhật và quản lý hộ kinh doanh của các cơ quan quản lý 

nhà nước. 

3. Đề nghị Bộ Tài chính sớm ban hành văn bản hướng dẫn về cơ chế 

quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Nghị định số 

80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

4. Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương rà soát, đề xuất điều chỉnh vướng 

mắc, chồng chéo giữa các Luật để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện; 

rà soát, rút gọn và đẩy mạnh phân cấp cho địa phương đối với các thủ tục liên 

quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, tài nguyên và môi trường, công thương, 

thuế, hải quan và bảo hiểm. 

4. Đề nghị Thanh tra Chính phủ có văn bản hướng dẫn nội dung, trình 

tự, thủ tục xử lý chồng chéo trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các đoàn 

thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành theo quy định hiện hành để việc 

xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh 

nghiệp đạt hiệu quả.  

UBND tỉnh Bình Thuận báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để báo cáo); 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Ngân hàng Nhà nước – CN Bình Thuận; 

- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận; 

- Liên minh HTX tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Chánh, các Phó Chánh VP. UBND tỉnh; 

- Trung tâm Hành chính công tỉnh; 

- Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, KGVXNV, NC&KSTTHC, KT. An 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đoàn Anh Dũng 
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