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BÁO CÁO 

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

của Chính phủ về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp 

 

Thực hiện Công văn số 930/SKH-DN ngày 21/5/2021 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 

09/11/2018 của Chính phủ về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, Sở Tài nguyên 

và Môi trường báo cáo tình hình triển khai thực hiện của năm 2021 như sau:  

I. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ của năm 2021 

1. Về chi phí tuân thủ pháp luật 

- Về chi phí tuân thủ pháp luật về gia nhập thị trường: Tích cực, chủ động 

trong cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng môi trường đầu tư an toàn và 

minh bạch hơn, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành; tiếp tục tổ chức thực hiện 

Kế hoạch số 3118/KHHĐ-STNMT ngày 28/11/2018 thực hiện Nghị quyết số 

139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ về cắt giảm chi phí cho doanh 

nghiệp; Kế hoạch hành động số 551/KHHĐ-STNMT ngày 26/02/2021 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. 

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

+ Trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường luôn chủ động trong 

việc cắt giảm tối thiểu 50% thời gian so với quy định trong giải quyết thủ tục 

hành chính có liên quan đến đất đai thông việc bố trí nhân lực, thời gian để kịp 

thời thẩm định hồ sơ thuê đất đối với các dự án trọng điểm, các dự án thuộc diện 

thu hút của tỉnh. Cụ thể: Từ đầu năm 2021 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã xử lý hồ sơ thuê đất rút ngắn 50% thời gian so với quy định cho 21 dự 

án (Nhà máy điện gió Tân Linh, Nhà máy điện gió Gelex 1, Nhà máy điện gió 

Gelex 2, Nhà máy điện gió Gelex 3, Nhà máy điện gió Phong Liệu, Nhà máy 

điện Gió Hướng Tân, Nhà máy điện gió Liên Lập, Nhà máy điện gió Amaccao 

Quảng Trị 1, Nhà máy điện gió Tài Tâm Quảng Trị, Nhà máy điện gió Hoàng 

Hải Quảng Trị, Nhà máy điện gió Hướng Linh 7, Nhà máy điện gió Hướng Linh 

8, Nhà máy điện gió Hướng Hướng Hiệp 1, Nhà máy điện gió Hướng Linh 3, 

Nhà máy điện gió Hướng Linh 4, Nhà máy điện gió Tân Hợp, Khu thương mại 

dịch vụ và nghỉ dưỡng cao cấp Nữ hoàng bãi dài Cửa Tùng, Nhà máy điện gió 

Phong Nguyên, Nhà máy điện gió Phong Huy, Nhà máy sản xuất và gia công 

may mặc xuất khẩu, Nhà máy sấy lúa Hải Lăng). 
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+ Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã tăng cường đổi mới trong công 

tác thẩm định, rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt hồ sơ lĩnh vực môi 

trường, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư hoàn thành thủ tục đầu tư. Từ 

đầu năm 2021 đến nay, Sở đã tổ chức xử lý, thẩm định 60 báo cáo ĐTM (thời 

gian thẩm định: 20 ngày/30 ngày); trình phê duyệt 48 hồ sơ (thời gian xử lý: 10 

ngày/14 ngày). 

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

- Đối với các khoản phí, lệ phí đã được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 

tại Nghị Quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 và UBND tỉnh ban 

hành tại Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016, Sở Tài nguyên và 

Môi trường xét thấy mức thu là phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, so 

với số địa phương khác thì ở mức thấp. Do đó, việc duy trì mức thu theo các văn 

bản nêu trên là phù hợp. 

- Đối với thu phí dịch vụ công áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai 

được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 

16/8/2018, trong thời gian vừa qua đã có một số ý kiến cử tri trên địa bàn tỉnh 

cho rằng mức thu phí dịch vụ công ở một số thủ tục áp dụng tại Văn phòng đăng 

ký đất đai cao so với thu nhập của người dân trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai rà soát, điều 

chỉnh, trình UBND tỉnh ban hành theo quy định. 

- Sở Tài chính đang phối hợp với các Sở ngành và đơn vị liên quan khẩn 

trương rà soát, sớm tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Danh mục 

sửa đổi, bổ sung các khoản thu phí, lệ phí theo quy định của Luật Phí và Lệ phí 

và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.   

- Ngoài ra, nhằm đảm bảo tính chính xác, tránh sai sót trong công tác thu 

phí, lệ phí cho cá nhân, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường; triển khai thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch 

vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công tỉnh; cung cấp thông tin để Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công tỉnh cấu hình, tích hợp lại phí, lệ phí của các thủ tục 

hành chính trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã tiến hành rà soát danh mục thủ tục hành chính có phí, lệ phí, đơn giá 

dịch vụ công đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách. 

- Sở cũng đã thực hiện tốt công tác công khai thủ tục hành chính, mức phí, 

lệ phí trên Trang thông tin điện tử của Sở; công khai địa chỉ đường dây nóng 

nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện giao dịch hồ sơ tại Bộ phận 

Một cửa và phản ánh của tổ chức, cá nhân về thái độ ứng xử, lề lối làm việc của 

cán bộ, công chức trong giao dịch giải quyết công việc. 

3. Về chi phí không chính thức 

- Tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhất là 

doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận đất đai thông qua công khai thông tin về quỹ 
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đất, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của các địa phương cũng như 

các dự án trên địa bàn trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin 

điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh, UBND các huyện thị xã, 

thành phố và các đơn vị có liên quan; tích cực áp dụng hình thức đấu thầu dự án 

có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất một cách công khai, minh bạch, tạo 

điều kiện để các doanh nghiệp bất động sản tiếp cận thị trường quyền sử dụng 

đất một cách bình đẳng, hạn chế cơ chế xin - cho, tham nhũng,... 

- Duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi 

trường; kịp thời đăng tải các thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật, 

thông tin hoạt động và các nội dung liên quan khác để tổ chức, cá nhân dễ dàng 

tiếp cận, tìm hiểu, nghiên cứu chính sách giúp tiết kiệm chi phí, thời gian và 

công sức, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết công việc. 

- Đẩy mạnh cung cấp thông  tin và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 

nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp; đã đăng ký triển khai dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 cho 03 thủ tục hành chính; dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 

cho 57 thủ tục hành chính. Tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp 

thanh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều phương tiện khác nhau; đẩy mạnh 

phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch 

vụ bưu chính công ích. 

- Duy trì nề nếp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nề nếp hoá 

hoạt động tiếp công dân; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật tài nguyên và môi trường, luật khiếu nại, tố cáo… 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên 

thông hiện đại theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 

của Chính phủ. 

- Thực hiện tốt công tác công khai thủ tục hành chính; đăng tải bộ thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên Trang thông tin điện tử của 

Sở. Thực hiện tốt công tác công khai địa chỉ đường dây nóng nhằm tháo gỡ 

vướng mắc trong quá trình thực hiện giao dịch hồ sơ tại Bộ phận Một cửa và 

phản ánh của tổ chức, cá nhân về thái độ ứng xử, lề lối làm việc của cán bộ, 

công chức trong giao dịch giải quyết công việc. 

II. Kế hoạch, nhiệm vụ cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp năm 2022 

- Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về nâng cao các chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh; về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp; hỗ trợ, phát triển doanh 

nghiệp,... 

- Rà soát, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; giảm thiểu tối đa các 

chi phí không chính thức mà doanh nghiệp phải trả, tạo điều kiện tối đa cho 

doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục 

hành chính cho doanh nghiệp. 
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- Tiếp tục thực hiện cắt giảm thời gian so với quy định trong giải quyết 

thủ tục hành chính có liên quan đến đất đai, môi trường, nhất là đối với các dự 

án thu hút đầu tư của tỉnh. 

- Ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra đảm bảo không trùng lặp, chồng 

chéo về nội dung, thời điểm, đối tượng thanh tra, kiểm tra; nâng cao hiệu quả và 

giảm phiền hà cho doanh nghiệp trong công tác thanh tra, kiểm tra. Giảm tối đa 

số lần thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp kể cả thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. 

- Tổ chức khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ 

của Sở Tài nguyên và Môi trường; Tổ chức tiếp nhận xử lý các phản ánh, kiến 

nghị của tổ chức, công dân về thủ tục hành chính theo quy định. 

- Thực hiện công khai thủ tục hành chính, mức phí, lệ phí  trên Trang 

thông tin điện tử của Sở và tại Bộ phận Một cửa; công khai kết quả tiếp nhận, xử 

lý kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; Công khai địa chỉ đường dây nóng 

nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện giao dịch hồ sơ tại bộ phận 

một cửa và tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân về thái độ ứng xử, lề lối làm 

việc của cán bộ, công chức trong giao dịch giải quyết công việc trên Trang 

thông tin điện tử và tại bộ phận một cửa của Sở. 

- Thực hiện đúng quy định đạo đức công vụ đối với công chức; đạo đức 

nghề nghiệp đối với viên chức lao động, cũng như chuẩn mực đạo đức nghề 

nghiệp của ngành Tài nguyên và Môi trường. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 

09/11/2018 của Chính phủ về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp năm 2021 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường./. 

Nơi nhận: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP(T). 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Nguyễn Trường Khoa 

 


		2021-12-01T18:21:33+0700
	Nguyễn Trường Khoa


		2021-12-02T07:42:18+0700


		2021-12-02T07:42:18+0700


		2021-12-02T07:42:18+0700


		2021-12-02T07:42:18+0700


		2021-12-02T07:42:57+0700


		2021-12-02T07:43:03+0700




