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S '1' -CTr/TU 

DANG CQNG SAN VI1T NAM 

Phz Yen, ngàydl7 tháng(9 nám 2021 

CHTJ'ONG TRINH 1JAN11 DQNG 
CUA TINH UY 

v nan' cao hiu qua cãi each hành chInh; cãi thin môi tru'ô'ng du tir 
HuyEr'1 Civ SONG Ik!1tI • oanh, ho trçr doanh nghip phát triên trong bi cãnh 

NG s6: ii.nh p quc t vã cuc cách mng cong nghip 1n thfr ttr 

Ngày: 44  //v 

Thrc hin Nghj quyt Di hi 1n thu XIII cüa Dâng, Nghj quyt Dti hi 
Dâng b tinh lan thu XVII, nhim kS'  2020 - 2025, Tinh üy ban hành Chi.rang 
trInh hành dng ye nâng cao hiu qua cái cách hành chInh; cái thiçAn  mói trw&ng 
ddu tu' kinh doanh, ho trçi doanh nghip phát triên trong bOi cánh h(5i nhp quOc 
tê và cu5c cách mçzng cong nghip lan tht' tu', nhu sau: 

Phn thfr nht 
THIXC TMNG CONG TAC CAT CACH HANH CHiNH, 

CAl THIN MOI TRUONG DAU TU KIN}I DOANH 

I- NH1rNG KET QUA DT DUQC 

Trong giai dotn 2015-2020, cong tác cãi cách hành chInh (CCHC), cãi 
thin môi trung du tu kinh doanh cUa tinh dã ducc các cap, các ngành, dan vj, 
dja phuang tp trung lânh dto, chi do thirc hin quyêt lit, dng b nhiu giâi 
pháp, buc du dt dupc nhiu kt qua tIch circ, gop phn nâng cao k cucing, k 
1ut hành chInh, hiu 1irc, hiu qua quãn 1 nhà nuóc, thuc day phát trin kinh t - 
xã hi cüa tinh. Mt s k& qua nôi bt nhu sau: 

1- V cal each hành chInh 

Cãi cách hành chInh, nht là câi cách thu tiic hành chInh duc tp trung 
chi dao  quyt 1it, vii nhiêu cách lam mói. Dà thành lip, dua vào hoat dng 
Trung tam phc viii hành chInh cong cüa tinhW;  cãi cách manh  me các quy djnh 
ye thu tiic hành chInh (TTHC) và each thüc giái quyêt ho sa TTHC 2 ; trin khai 
chü dê Nàm doanh nghip, Näm k' cuang hành chInh; thirc hin xin 1i t chuc, 
cong dan k.hi giái quy& thu tic hành chInh sal sot, tr han; gui thu chüc mung, 
chia bun dn nguOi dan... H thông van bàn quy phm pháp 1ut cüa tinh ngày 
càng hoàn thin, diu chinh mt cách cci bàn các môi quan h xã hi và mt s 
van d thirc t phát sinh trén dja bàn tinh 3 . 

Tp trung trin khai thxc hin chü tru'cing di mdi, sp xp t chüc b may 
co quan hành chinh, don vj sr nghip cong 1p theo hu'ó'ng tinh g9n, hott dng 
hiu lirc, hiu qua, gn vâi tinh giãn biên chê, phü hçip vói quy djnh cüa Trung 
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110mg vâ tInh hmnh thirc tin dja phuang'4 . Cht lucing di ngfl can b, cong chüc, 
viên chüc tiêp tiic dirçic nâng cao, cc bàn dáp üng yêu cu nhim vii chInh trj 
hin nay 5 . Ca chê quàn 1 tài chInh cüa các Ca quan hành chInh, dan vj sr 
nghip cong 1p cüa tinh ducic di m&i theo huórng giao quyn tir chü, ti,r chju 
trách nhim ye kinh phi quàn 1 hành chInh, dã nâng cao hiu qua quãn 1 ngân 
sách nhà nithc, hiu qua hoat dng cüa các tO chüc, dan vj và cái thin thu nhp 
cho can b, cong chrc, viên chirc 6 . 

'E5'ng diing cong ngh thông tin, xây di.rng chInh quyn din tü ducic dy 
mnh, qua do, tiêt kim diicic nhiêu thii gian, chi phi quàn 1 hành chInh và cong 
khai, minh bach  hoat dng cüa các cap chInh quyên trén dja bàn tinh 7 . 

2- V cãi thin môi tru'ô'ng du ttr kinh doanh 

Dâ tp trung lânh dao  thirc hin dng b các giài pháp tháo gO khO khan, 
câi thin môi trithng du tu, kinh doanh, thu hut du ti.r phát trin 8 , gop phân 
mang 'ai sir hài lông cho ng11?Yi dan và doanh nghip khi thirc hiên các thu tiic 
hành chinh lien quan vic thành 1p doanh nghip, d.0 tu phát trin kinh tê - xã 
hi cüa dja phuang 9 . 

Trong 05 näm, dã cp mói dang k cho 2.350 doanh nghip, vri tng vn 
däng k horn 28 nghIn t dng; dn ngày 3 1/5/2021, tinh Phü Yen có 3.833 
doanh nghip hoat dng, tang 74,2% so vii näm 2015; dã thu h(t hon 230 dir an 
du tu ngoài ngân sách, vâi tong von däng k hon 31 nghIn t dông, trong do có 
09 dr an du tu triIc tiêp rnrâc ngoài (FDI) vâi tng vn dàng k 70,5 triu USD. 

(Kit qua thicc hin các chi tiéu chi ylu v CCHC, cái thin mói trwàng 
du tu' kinh doanh giai dogn 2015-2020 theo Phy lyc 1 dInh kern) 

II- HAN CHE, YEU KEM VA NGUYEN NHAN 

1- Htn ch, yu kern 

MOi trithng du tu, kinh doanh tuy dã dixqc cai thin nhung chua dáp üng 
yêu cu phát trin. Thu hut dâu tu, nhât là các dir an FDI con nhiêu han  chê. SO 
luçrng, ch.t luçing doanh nghip thânh 1p mâi chua cao, chua có nhiêu doanh 
nghip 1rn hoat dng trên dja bàn tinh'° . Nhiu TTHC trên mt sO linh vrc con 
rithm rà, phüc tap, gay khó khän cho nguôi dan và doanh nghip; sO lugng thu 
tic duçc dan giãn hóa con It; mt s TTHC tuy duçc rut ngàn thai gian giãi 
quyêt nhixng do tr hçn trong vic trà kt qua nOn hiu qua thirc th chua cao' 

Cht luçing, hiu qua hoat dng cüa b may hânh chInh có mt chua dap 
irng yêu cu nhim vi; 1 li lam yjéc cüa mt b phn can b, cOng chuc, viOn 
chüc chm di mói'2 , hiu qua giãi quy& cOng yiêc, nhât là lien quan dn 1mb 
virc dt dai chua dáp lrng sr hài lông cüa ngithi dan, doanh nghip và yêu cu 
phát trin cüa tinh. Chua trin khai trên din rng vic thirc hin co ch tir chü, 
tr chju trách nhim cüa các don vj 5ir nghip cong lap. Xã hi hóa trong linh vrc 
y t, giáo diic chua dáp 1'rng duçic nhu câu phát trin hin nay'3. 
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Mt s Ca quan, don vj và ngri dung du chua quyt tam 1mg ding cong 
ngh thông tin trong CCHC. K& qua thirc hin djch vii cong trrc tuyên mire d 
3, mire d 4 cüa tinh con thâp so vói chi tiêu cüa ChInh phü'4 . 

Kt qua xp hang các chi s PCI, PAPI, Par Index trong nhttng näm qua 
cOn a thir hang thtp, không dt miie tiêu d ra. Mt s chi so thành phân cUa eác 
chi s nay chua có sir câi thin dáng k' 5 . 

2- Nguyen nhân cüa hin ch& yêu kern 

Mt s chü trucing, chInh sáeh cüa tinh d ra dôi lüe chua hiu qua, sat 
tInh hInh thirc t, chiia tao  sir dt phá trong cãi each hânh chInh, câi thin mOi 
tru&ng dâu ti.r kinh doanh. 

NguOi ding d.0 mt s don vj, dja phuong ehua phát huy tht vai trO, trách 
nhim cüa ngành, linh vire ph%1 trách. Nang hrc, trInh d, k5 näng hành chInh eüa 
nhiu Cong chime, viên chime cOn han  chê, thime tráeh nhim ehua cao, lam vic 
cm chüng, giái quyt cOng vic ehm tr, gay phiên ha d ngu?i dan, doanh 
nghip phán ánh nhung ehua có bin pháp chin ehinh hiu qua. Cong tác thanh 
tra, kiêm tra cOng vi thirc hin chua quyêt lit, hiu qua mang 'a  ehua cao 6 . 

Sir ph& hçip giüa các s&, ban, ngành và các dja phuong có liie chua chat 
ch, con có sr né tránh, dun dty trách nhim; vic th chime thirc hin mt s chit 
truo'ng, chInh sách, quy djnh pháp 1ut chua duçic nhât quán, dng b. 

Mt s co quan, don vj chua chit dng hithng dn, h trçi, khuyn khIch 
nguOri dan và doanh nghip lam quen và sir d%lng djch vii cOng tnrc tuyn. Kinh 
phi dâu tu, xây dimng nên hành chInh cita tinh eOn gp nhiu khó khän, chua 
tuong ximng vói yêu eu phát trin, hi nhp quc t hin nay. 

Phn thfr hal 
MLJC TIEU VA NHIM V1J, GIAI PHAP 

I- MVC  TIEU 

1- Miic tiêu ting quát 

Nâng cao hiu qua cong tác CCHC và các chi so lien quan dn CCHC; 
chuyn di s trong hoat dng cita các co quan nhà nuac; xây dimng chinh quyn 
din tim, 1y nguñ dan và doanh nghip lam trung tam; mirth bach  hóa, tang 
curng sr tham gia cita nguOi dan và doanh nghip vào hoat dng quãn 1 nhà 
nuâc; hInh thành thói quen sir dçtng djch vi sO cho nguOri dan và doanh nghip 
trên dja bàn tinh; tin dn xây dimng nén hành chInh kS'  cuong, hin dai,  cong 
khai, minh bach. 

Nâng cao chi s näng lirc canh  tranh cita tinh. Xây dimng môi truang du tu 
thông thoáng, lành manh; tao diêu kin thitc day, thu hirt dâu tu các dir an ngoài 
ngân sách, dir an FDI có ham lucing cong ngh cao nàm trong chui cung 1mg 
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toàn c.u; tang ci.thng h trq cho doanh nghip phát trin trong bM cânh hi nhp 
quôc tê 17  và cuc each ming cong nghip lan thu tir '8 , gop phân to dng hrc 
cho phát trin kinh tê - xã hi cüa tinh. 

2- Mt s mllc tiêu cit the phn du dit du'qc trong giai doin 2021 - 2025 

2.1- V cái cách hành chInh, cái thiçn mói trzthng du tu' kinh doanh thugn 
lcti cho doanh nghip 

- 100% van bàn quy phm pháp 1ut cüa tinh ban hành thing quy djnh cüa 
pháp lu.t. 

- 100% h sci TTHC dü diu kin duccc giâi quy& ding quy djnh pháp 
1ut, dung thi gian quy djnh và không phát sinh chi phi không chinh thüc; trong 
do, phn du có It nht 60% h sci duc trã kt qua truóc hn và It nht 90% h 
sci thrçic trã kêt qua qua djch vi.j buu chInh cOng Ich hoc trên mOi trung din tfr 
theo quy djnh. 

- Phn du dn nám 2025, tinh Phü Yen xây drng ChInh quyn din tir' 
dat các chi tiêu sau: 100% van bàn và ho sci Cong vic cña cci quan hành chInh 
nhà ni.róc (tnft ni dung mt) ducic thrc hin k)" s& phát hành van bàn din tCr và 
xu l trên môi trung din tu; 100% cuc h9p duçic thrc hin qua hInh thüc trirc 
tuyn hotc phông h9p khOng giây (trü ni dung mat); 100% TTHC dáp 1mg yêu 
cu ducc trin khai djch vii cOng trirc tuyên mIre d 3, mIre d 4 và duc cung 
c.p trên nhiu phucing tin truy cp khác nhau, bao gôm Ca thiêt bj di dng; tIch 
hgp 50% djch vii cong trirc tuyên mIre d 3, mIre d 4 len Cong Djch vii cong 
Quc gia; trên 50% dan sO tinh có tài khoân thanh toan din tIm; hoàn thânh vic 
sO hóa k& qua giãi quyêt thu t11c hành chinh trên dja bàn tinh; các thj xã: Song 
Cu, Dông Hôa và thành phô Tuy Hôa cci bàn hoàn thành vic chuyn di s 
hthng dn chInh quyn so. 

- BInh quân môi näm thành 1p mói khoàng 500 doanh nghip và trong do 
han 80% doanh nghip mói däng ky kinh doanh, chinh thIrc di vào hott dng n 
djnh và phát trin; chuyên dOi 02 dan vj sir nghip cong 1p thành cOng ty c phn. 

- Ph.n du thu hut du tu dugc khoàng 75.000 t' dng (trong do vó'n FDI 
khoáng 10.000 1j' dong) 20 . 

- Chi s hài lông cüa ngi.thi dan di vi djch vii hành chInh cOng, djch vu 
sir nghip cOng (y té', giOo dyc) dat trén 90%. 

- Két qua xêp hang các chi so Par Index, PCI, PAPI, SIPAS, ICT Index 
näm sau cao hon näm truóc; phân dâu den näm 2025, cac chi s trên elm tinh 
PhIr Yen xp trong nhóm 30 tinh, thành ph xp thIr h.ng cao và dim dat  duc 
elm mi chi s phài dat  trên 75% diem tôi da cüa chi sO quy djnh. 
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2.2- V h' trçi' doanh nghip t'mg dyng cong ngh, di mâi sang tgo 

- Htrg doanh nghip nghiên cüu và trin khai thirc hin nhim vii khoa 
h9c và cong ngh 21  và h trçi xây dirng doanh nghip khoa h9c và cong ngh dat 
100% chi tiêu Nghj quyt cüa Ban Thung vii Tinh üy ye phát triên, üng diing 
khoa h9c, cong ngh và dôi mói sang tao  phiic vii phát triên kinh tê-xâ hi dê ra. 

- It nht 02 doanh nghip tr& thành mô hInh dim v näng suit, cht luçing 
san phm hang hóa, djch vi d chia sé, nhân rng trên dja bàn tinh. 

- S dan dang k xác 1p quyn s& hthi cong nghip và s van bang bão h 
di tugng sO hüu cong nghip cho doanh nghip, to chüc, cá nhân trên dja bàn 
tinh tang It nh.t 50% so vói giai doan 2016 - 2020. 

- H trg däng k bào h, quân 1 và phát trin tài san trI tue, kim soát 
ngun gc và ch.t lugng sau khi di.rçic bâo h dôi viii It nhât 35% san phâm duçc 
cong nhn là san phm, djch vii chñ lirc, dc thu cap tinh và san phm gn vó'i 
Dê an Chucing trInh mi xã mt san phâm giai doan 2019 - 2020, djnh huóng 
den nàm 2030 (CI'zu'cing trInh OCOP tinh Phu' Yen). 

II- N}iIM V1J, GIAI PHAP 

1- Nhóm nhim vl.1, giãi pháp v nãng cao hiu qua cOng tác CCHC và 
cãi thin môi tru'ô'ng du tu' kinh doanh 

1.]- Tp trung rà soát, hç tho'ng hóa van bàn quyphçim pháp lut cu'a tinh 
dê tiêp tyc xây dy'ng, hoàn thiçAn  h thông van bàn quyphgm pháp lu2t, náng cao 
hiçu ly'c, hiçu qua quán lj nhà nu'&c cu'a chInh quyên tinh và cái thiçn mOi 
trithng ddu tu thugn lcii cho doanh nghip 

- Vic ban hành van bàn quy phm pháp 1ut cüa tinh phái barn sat quan 
diem lay quyên và lçii Ich hp pháp cüa ngi.ri dan và doanh nghip lam trung 
tarn, thüc day dôi rnâi sang tao  và üng diing cOng ngh, dam bão yêu cu phát 
triên ben vüng kinh te- xa hi và gi vng quc phông, an ninh trong thi k' hi 
nhp kinh tê quOc tê và cuc Cách mng cOng nghip 1n thir tu. Chü tr9ng vic 
to chüc thi hành van bàn quy phm pháp lu.t theo huâng cOng khai, minh bach; 
thu tr9ng phân cOng, phân cap, phân quy&n và phi hqp, kim soát giüa các ca 
quan và sr giám sat cüa ngu'ôi dan trong cOng tác thi hành pháp lut. 

- Thirc hin t& cOng tác rà soát, h thng hóa van bàn quy phrn pháp lut 
dê kjp then ci the hóa quy djnh pháp 1u.t và sira di, b sung, thay th& bãi bO 
nhing van bàn quy phm pháp lut khOng con phü hqp vói pháp luat  hin hành 
và tInh hInh thirc tê cüa dja phuong, dam bào tInh thng nht, dng b, hiu 1rc, 
hiu qua cüa van bàn quy phm pháp 1ut. 

- Thrc hin tM cong tác xây dirng, diu chinh, quàn 1 quy hoach, k 
hoach s'ir diing dat... Dông th&i, tiêp tiic ci th hóa các quy djnh pháp 1ut thuc 
thâm quyên cüa tinh, nht là pháp 1u.t v d.t dai, xây dirng bang giá dt cii th 
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sat vôi thj trithng d to diu kin cho cong tác giâi phóng mitt b.ng vâ thu hi 
dat; chInh sách thu hiit, thiic day các 1oi hInh doanh nghip du tu và hot dng, 
phát triên bInh dàng; chInh sách ho trçi h kinh doanh cá the, doanh nghip nhO 
và vüa trên dja bàn tinh hot dng và phát trin. 

- Di mOi hot dng di thoi vói ngithi dan, doanh nghip theo hithng di 
thoai không chi dê tháo gc khó khàn, giãi quyt vubng m.c ma con d thông tin, 
giói thiu, tuyên truyên ye nhUng chü truong, chInh sách cüa tinh và tham vn 
kiên cña doanh nhân dê kjp thèi diêu chinh, ban hành và t chüc trin khai thirc 
hin chü tnrang, chInh sách ye h trçi, thi1c dy phát trin san xut kinh doanh. 
Ngu?ii dung dâu, nht là drng du ca quan nhà nuóc, chInh quyn dja phucing 
phái có trách nhim hithng dn, giài thIch, giâi trInh vói ngu&i dan, doanh nghip. 

- Cong khai, mirth bach các chü truang, chInh sách cüa tinh và các van bàn 
pháp l can thit cho hoat dng kinh doanh cüa doanh nghip, nht là thông tin 
ye chü trixGng, quy hoach, kê hotch kinh tê-xã hi cña tinh, tInh hInh trin khai 
các dir an l&n và các van dê ma cü tn và doanh nghip quan tam d to sr dông 
thun trong trin khai thirc hin. 

1.2- Rà soát, h tMng hóa TTHC dé' cong khai, minh bQch quy trInh giái 
quyé't TTHC; ndng cao chat lup'ng cung cOp djch vy hânh chInh cOng 

- Thirc hin nghiêm ti1c, dy dñ cong tác câi cách TTHC vâ xem day là 
khâu dt phá, là nhim v11 quan trçng, thuông xuyen cüa nguèi dfrng du cap üy, 
chInh quyn dja phuong, dan vj; trong câi each TTHC phâi lay ngi.thi dan, doanh 
nghip lam trung tam phiic vii. 

- Tip tc rà soát d kin nghj cci quan có thtm quyn bãi bô nhng TTHC 
không con phü hqp; rà soát, hoàn thin thông nhât quy trInh giãi quyet TTHC, 
nht là các djch vi cOng thi& yu nhu: Thành 1p doanh nghip, dàng k kinh 
doanh, cp gi.y chüng nhn du tu, giao dat, cho thuê dat, cap giây chüng nhn 
quyn sà diing dt, xây dirng, np thu& k khai thuê ... d kiem soát, cong khai, 
minh bach qua trInh giãi quy& h sa TTHC; chm dirt và kiem soát k' nhüng 
khoân chi phi không chInh thuc khi giài quy& TTHC cho nguñ dan và doanh 
nghip, gop phn nâng cao chi s nAng hrc ctnh tranh và chi so hiu qua quãn trj 
hành chInh cong cña tinh. 

- Thirc hin t chuc B phn Mt cua theo huóng phi dja giói hành chInh; 
nâng so lirng TTHC lien thông cüng c.p và lien thông giüa các cp chInh quyen 
trén dja bàn tinh; xâ hi hóa djch vii hành chInh cOng; hin di hóa quy trinh tiêp 
nhan, giãi quy& và trã kt qua h sci TTHC 22 ; dng thai nghiên cüu, áp diing 
các hInh thüc phü hcrp, thit thçrc khác d tao  thun igi và tiep tiic rut ngän thO'i 
gian giài quy& TTHC cho ngithi dan và doanh nghip, dam bão dung hon. 

- Nâng cao cht lucing, hiu 1rc, hiu qua hoat dng cüa Trung tam Phic 
vçi hành chInh cong cüa tinh và B phn Mt cüa cap huyn, cap xã; dam bao 
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100% h so' TTHC dã duc tip nhn sê không phâi d nghj b sung, hoàn thin 
h so'; di vâi các h so TTHC qua thm djnh chua dü diêu kin giãi quyêt thI co 
quan có thm quyn phãi có van bàn thông báo trâ ho so và nêu rô 1 do, ni 
dung cn b sung trong thai htn quy dnh; ngi.thi dung dâu Co quan có thâm 
quyn giài quyt h so' phãi chju trách nhim nêu dê xãy ra tInh trtng ho so trê 
hçn nhung không có thu xin 1i. 

- Di mói hInh thüc khào sat kin ngui dan và doanh nghip v cht 
luçing phiic v1i cüa các Co quan nhà nuâc tinh dê có giài pháp câi thin, nâng cao 
cht 1ung hành chInh cong và giàm han chi phI không chInh thüc cho nguèi dan 
và doanh nghip. 100% co quan có thâm quyên giài quyêt TTHC trên dja bàn 
tinh phãi có kênh khâo sat, do lu&ng sir hài lông cüa ngthi dan và doanh nghip 
trên môi truông din tr. 

1.3- Ddy mgnh z'rng dyng cong nghç thông tin gn vó'i chuye2n do21 S6 trong 
hoc?t dç5ng cia các ca quan nhà nu'ác; xáy dyng chInh quyên din ti'; cOng khai, 
minh bgch hort d5ng cia chInh quyên; hlnh thành thói quen cia nguài dan si'c 
dyng djch vy sO 

- Nghiên cüu, xây dirng chInh sách thu hit các ngun 1irc d du tu h tng 
cong ngh thông tin phc vii triên khai, phát triên chInh quyên din tà cüa tinh. 

- Rà soát, nâng cp, di m&i giao din Cng thông tin din tü cüa tinh, 
Cong djch vii cong cüa tinh và trang thông tin din tü cüa CC co quan, dja 
phuong theo hithng giao din ma, lay nguôi dan và doanh nghip lam trung tam 
d phc VU 23  

- Tp trung s hóa tài lieu, bàn d, hInh thành h thng co s& dü 1iu dñng 
chung cüa tinh dé CáC co quan, da phuong khai thác, sr ding, phiic vi quân l 
nhà nuc và giài quyêt TTHC Co lien quan. Truóc mat tp trung vào dfr 1iu dat 
dai, quy hoach, xây d%rng, cap phép dâu tu, kinh doanh và kêt qua giâi quyêt 
TTHC Cua tinh. Cung cap djch vii ông trirc tuyên dat  Chi tiêu dê ra. 

- Tang cuO'ng nghiên ciru và üng diing khoa h9c - Cong ngh, nht là cong 
ngh thông tin ph11C v1 Cong tác CCHC. Tang cung lam vic trên mOi tru&ng 
din tü' nhäm cong khai, minh baCh  và tiêt kim chi phi quân l hành chInh. 
Hang näm khuyên khIch môi co quan, don vj CO It nhât mt mô hInh, sang kin 
trong dOi mói phuong thuc lam vic qua ung ding COng ngh thông tin. 

- Phát trin các djCh vi s lien quan dn dñ sing cüa nguOi dan và hoat 
dng dâutu, san xuât, kinh doanh cüa doanh nghip 24  vai chi phi uu dãi d h 
trçi, khuyên khIch, tao  thói quen cho ngui dan sir dung djch vii s& 

1.4- Phát trié'n các hogt d3ngh trcr ngu'&i dOn, td chz'c d nOng cao 
hài lông cl/a ngithi dan, tO chtc dOi vái phyc vy cza cOc cO'p chInh quyén 
trong tinh 

- Xây dirng, COng khai trén Cong thông tin din ti'r cüa tinh các tài lieu 
hu&ng dan ye TTHC lien quan trirc tiêp den dOn sng cüa nguOni dan và hoat 
dng dâu tu, san xuât kinh doanh; Cong khai quy hoach chi tit sü dicing dt, quy 
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hoach xây drng và danh miic dir an thu hut du tix, bng hai ngôn ng& ting Vit 
và tiêng Anh dê thun tin cho ngithi dan, to chüc tra ci'ru, tim hiu. 

- Huy dng cac ngun lirc du ti.r phát trin h thng kt cu ha tng kinh 
tê - xã hi dOng b, trang dôi hin dai25  gop phân nâng cao cht 1ung cuc 
song cüa nguôi dan và dáp üng yêu câu phát triên kinh t - xã hi. 

- Xây d%rng h théing thông tin Mt dai cüa tinh và xây ding Qu Mt sach 
dê thu hut, kêu gi dâu tu các dir an. Co giâi pháp thit thirc h trci ngi.thi dan và 
doanh nghip hoàn tat TTHC ye cap giây chrng nhn quyên sà ding dat, thuê 
dat, chuyên mic dIch sà dimg dat, cap phép xây dirng theo dung quy djnh trong 
thii gian sóm nhât. Tao diêu kin cho ngithi dan, t chüc tip cn Mt dai d 
dâng và có sir on djnh trong sà dçing Mt. 

- Thành 1p các t cong tác h trçi doanh nghip hoàn t.t thu tiic v Mu ti.r 
dôi vâi các dir an ion. H trçi doanh nghip trong vic dáng tái các thông tin cüa 
doanh nghip'26 , d giãm chi phi cho doanh nghip và thuan igi trong quãn 1 
nhà nithc v hoat dng doanh nghip. 

- Tang cithng thanh tra, kim tra Cong vi, kjp thô'i chn chinh và xir 1 
nghiêm nhüng dcin vj, Ca nhân có hành vi nhflng nhiu, gay phiên ha, khó khàn 
trong thirc thi cOng vi. 

1.5- Rà soát, sp xe, kiçn toàn to1  chi'c bt7 may hành chInh, náng cao hiu 
lztc, hiu qua quán lj nhà nzthc; dôi m&i h thông to chtc và quán l, nâng cao 
hiu qua hogt dng cza các doWn vj Si! nghip cOng 1p dê náng cao chat lu'Q'ng 
phyc vy nhán dan 

- Sci k&, dánh giá k& qua thrc hin vic sp xp th chüc b may theo K 
hoach s 53-KHJTU, Kê hoach s 58-KH/TU cña Tinh üy ye thiic hin Nghj 
quyêt so 1 8-NQ/TW, Nghj quyêt so 1 9-NQ/TW cüa Ban Chap hành Trung uang 
khóa XII. Trên cci sO do, tip tiic rà soat, kin toàn, tinh g9n dâu mOi ben trong 
các cor quan, dan vj g.n v&i tinh giân biên ché, ca câu 'a  và nâng cao chat luçing 
di ngü can b, cong chüc, viên chüc. Giãi the hoc sap xêp 'a  các tO chuc có sir 
tuang dng v chuc näng, nhim v'çi, hoat dng thiêu hiu qua. Không thành 1p 
mOi các to chüc trung gian. 

- B sung, hoàn thin chüc näng, nhim vii, quyn han,  mi quan h cOng 
tac gitta các co quan, dan vj, kh.c phiic tInh trng trüng lap, chông chéo trong 
thirc thi cong vii, dam bâo mt th chuc, mt nguñ có the dam nhim nhiêu vic, 
nhung mt vic chi do mt t chüc, mt ngithi chñ trI thrc hin và chju trách 
nhiêm chInh. 

- Nghiên cüu, sp xp, nâng cao cht 1ung, hiu qua hoat dng cüa Trung 
tam phát trin qu Mt tinh, Van phông däng k' dat dai và cac Chi nhánh Van 
phông dang k Mt dai, dam bâo dap ung yêu cu nhim vii hin nay, phiic v tot 
cho ngiRii dan va doanh nghip. 
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- Tang cu&ng trin khai thirc hin co ch tir chü tài chInh ti các dcin v sir 
nghip cong lap; dy mnh xâ hi hóa mt s djch vi cong ma khu vrc ngoài Cong 
1p thrc hin duc. Dy minh xã hi hoá lTnh vrc y tê và giáo d%lc. 

- Dy manh  vic thirc hin phân cp nguôn thu, nhim vii chi giüa các cap 
chInh quyn dja phucng. Dông thai, hoàn thin các chê d, djnh müc phân bô, 
chi tiêu ngân sách nhà nithc trong quãn 1 hành chInh, dam bào thirc hành tiêt 
kim, chêng lang phi. 

- Thirc hin nghiêm tüc quy ch dan chü trong quân l, sr ding ngân sách 
và tài san cOng cüa co quan, don vj, dja phuong. Phát triên, quàn 1, diêu hành 
hiu qua Qu' h trg doanh nghip nhô và vüa, Qu phát trin d.t cüa tinh. 

1.6- Nâng cao náng ly'c, dqo thc cong vy, dçto dc ngh nghip và thai d5 
phyc vy cIa can b, cOng ch&c, viên chz'c; tang czthng tInh chuyên nghip, kj' 
curing, kj' luat  hành chinh, gán vó'i khuyên khIch dOi mái sang tgo trongphu'ang 
thic lam vic cia can b5, cOng chtc, viên chic 

- Quán trit, nâng cao nhn thüc cüa di ngü can b, Cong chirc, viên chüc 
ye vai trô cüa cuc Cách ming cong nghip lan thu tu dôi v&i si,r nghip dOi môi 
dat nu, ic, dé rni can b, cOng chüc, viên chüc hiêu rô tam quan tr9ng, yêu câu 
dt ra dOi vci vic thrc thi nhim vi trong giai doan hin nay. Xây dirng, hInh 
thành di ngfl can b, cOng chirc, viên chüc cüa tinh tinh thông ye chuyên mOn, 
nghip vli, nâng cao dao  due cong vi, thüc chap hành nghiêm k 1ut, k 
cuong hânh chInh, huóng den xây dirngnên hành chInh cüa tinh hoit dng hiu 
1irc, hiu qua, dáp üng yêu câu phát triên kinh tê - xã hi và hi nhp quOc te, 
gàn vói triên khai thçrc hin hiu qua Chuong trInh hanh dng cüa Tinh üy ye tp 
trung xây dirng di ngfl can b dáp img yêu câu, nhim vii trong tInh hInh miii. 

- Di mói ni dung và phuong thi'rc dào tao,  bi duOng can b, cOng chrc, 
viên chüc, dáp üng yêu câu nhim vii trong tInh hInh mói. Khuyên khIch, tao 
dng lirc dê can b, cOng chüc, viên chüc tr h9c tap, nang cao trInh d vâ näng 
lirc cOng tác. 

- Chi'i tr9ng nâng cao ch.t luçing di ngfl cong chuc, viên chuc lam vic tai 
Trung tam Phiic vii hành chInh cong tinh, B phn Mt cüa cap huyn, cap xa và 
xây dirng di ngü cong tác viên B ph.n Mt cua trong 1irc luçng doàn vien 
thanh niên, dê tu van, h trg tO chüc, Ca nhân thrc hin các thu tçic hânh chInh. 
Kjp thi thay the, xir l nghiem các cOng chüc, vien chüc có hành vi nhüng 
nhiêu, gay phiên h, thiêu tinh than trách nhim lien quan den vic giai quyet h 
so TTHC gay chQtm tr, bj nguñ dan phãn ánh, dánh giá không hài lông v thai 
d phiic vii. Nghiên cuu, có chInh sách phü hgp h trçi di ngü cOng chüc, viên 
chirc lam vic tai  Trung tam Phiic vii hành chInh cOng tinh va B phn Mt cua 
cap huyn, cap xã. 

- Xây dçrng, ban hânh Quy tc dao due cong vii cüa can b, cong chuc, 
yiên chuc khi phc vii nguôi dan, doanh nghip vói phuong châm "Lay nguô'i 
dan và doanh nghip lam trung tam dê phyc vy", dOng thi, có ch tài x1r l 
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nghiêm nhUng trueing hqp can b, cong chüc, viên chüc vi phim do di'rc cong 
vu và thiêu tinh than trách nhim. 

- Xây dirng cc chê và thirc hin hiu qua 
a''

chuyn di vj trI cOng tác 
doi v&i can b, cOng chüc theo quy djnh, gop phân dào tto, bôi thrOng, nâng cao 
chat hrçing di ngU can b cáo cap. 

- Nâng cao chit luqng, hiu qua cong tác tip cong dan, giài quyt dcin thu 
khiêu nai,  to cáo cüa các cap, các ngành, nhât là trên các lTnh virc dat dai, dâu tu', 
xây dirng... Nguôi dung dâu cap üy, chmnh quyên các cap phâi thrc hin nghiêm 
vic tiêp cong dan theo quy djnh. Rà soát, giãi quyêt dñt diem và cong khai k& 
qua giâi quyêt doi v&i các vi vic khiêu nai,  to cáo cüa cong dan thuc thm 
quyên, không dê ton d9ng, kéo dài. 

2. H trç doanh nghip phát trin trong xu th hi nhp quôc tê và 
cuc each mIng cong nghip 1n thfr tu' 

2.1- Quan tam h trçi doanh nghip di mó'i cong ngh quán l,3, cOng ngh 
san xuât và náng cao chat lztg nguOn nhOn ly'c dê hogt dç5ng, phát triên hi 
nhp quOc té 

- Tip tic thirc hin t& K hoch s 133 -KHITU ngày 18/3/2020 cüa Ban 
Thuè'ng vi Tinh üy thirc hin Nghj quy& sO 52-NQ/TW, ngày 27/9/20 19 cüa B 
ChInh trj ye mt sO chü truong, chInh sách chü dng tham gia cuc Cách mng 
Cong nghip 1n thu tu; Chucmg trInh hành dng so 17-CTr/TU ngày 03/10/2017 
cüa Tinh üy v phát trin kinh t tu nhân trén dja bàn tinh. 

- Xây durng và trin khai các chInh sách: H trçi doanh nghip tip can, 
üng duing, lam chü khoa h9c và cong ngh tiên tiên dê phát triên san xuât, kinh 
doanh trong xu th hi nh.p quc tê và cuc cách mng cOng nghip lan thu tu'; 
h trçi doanh nghip mói thành 1p ye kh&i nghip và sang tao;  h trçi doanh 
nghip chuyn di s, phát triên kinh doanh sO, phát triên thuong mii din tir. Co 
chInh sách h trçi doanh nghip du tu, irng diing cong ngh thông tin vào hoat 
dng quãn 1 diu hành, san xut kinh doanh cüa doanh nghip 27 . 

- Tip tiic ma rng quy mO và nâng cao ch.t luçing dào tao  ngh cho lao 
dng dja phuxo'ng gàn vôi nhu cau ye nhan 1uxc cüa các doanh nghip. Khuyên 
khIch doanh nghip tham gia dào t?o  và thu hut trI thüc, ngu&i có tay nghê cao 
v lam vic tai  các doanh nghip trên dja bàn tinh. 

- H trçi dào tao,  tu vn cho doanh nghip nhô và vüa, hp tác xã, h kinh 
doanh cá th các kiên thuc, quy djnh ye kinh doanh, hp tác, k nàng üng dung 
cOng ngh, k näng dam phán, xüc tiên thuong mai vai nuthc ngoài và xây durng, 
phát trin thuong hiu quOc t. 

2.2- Thy'c hin tO't cOng tác djnh hzthng thj trzthng; ho trQ' doanh nghip 
phát trié'n các san phá'm, djch vu chñ lrc, dc thI cza tinh và sOn phâm gán vó'i 
D On Chu'cing trInh OCOP tInh PhO Yen ra ngoOi tinh vO thj tru'àng quóc té 
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- Tang cithng quàng bá tim näng, lçii th cüa tinh Phü Yen ra ngoài tinh 
và nithc ngoài. H trg doanh nghip tim kiêm, k kêt các hçip dông ye nguyen 
lieu du vào và du ra các san phâmldjch v1i, to diêu kin tot nhât dê doanh 
nghip san xut, kinh doanh n djnh và hiu qua. 

- Khuyn khIch và h trçi doanh nghip nhn chuyn giao cOng ngh mth 
và hin dai  tü nubc ngoài d& vâi mt sé ngành, lTnh virc thi& yu cüa tinh'28  d 
nâng cao nàng sut và cht luçing san phâm, hang hóa, djch vii cüa tinh 29 , phçic 
vii nhu cu thj tru&ng trong rnthc va quc t. 

Xây dirng h thng các tiêu chI theo dôi và dánh giá sr phát trin cüa 
doanh nghip tu nhân trên dja bàn tinh d thu thp thông tin, tin hiu v các mt 
hot dng cüa doanh nghip tu nhân dê co nhttng dü 1iu xác thirc, gop phân 
hotch djnh chinh sách h trçi phát trin mt cách hçip 1. Phân dâu den näm 
2025, có 3-5 doanh nghip trén dja bàn tinh xp trong nhóm 20 doanh nghip lan 
cüa Viêt Nam trên mt s lTnh virc. 

2.3- Ti4p tyc hoàn thiçAn  thiê't chEpháp l và tang citô'ng dam báo an ninh 
trgt ty cho doanh nghip hoit &3ng 

- Chi dao  rà soát, xây drng, b sung, sira di các van bàn quy phm pháp 
1ut, dam bão phü hçp các chü tri.rang chinh sách cüa Trung uang và tInh hInh 
thrc t dja phuong, tio diu kiin t&t nh.t cho doanh nghip yen tam dàu tu, san 
xut, kinh doanh n djnh trên dja bàn tinh. 

- Tang cung tuyen truyn, ph bin pháp 1ut, nht là pháp lust lien quan 
dn du tu, kinh doanh quc t và thucing mui din tà; trin khai hiu qua 
chucng trInh h trçi pháp 1 cho doanh nghip; lam t& cOng tác bâo v quyn igi 
hgp pháp, chInh dáng cüa doanh nghip. 

- Dam bão an ninh chInh trj, tr.t tir an toàn xã hi d doanh nghip yen 
tam dâu tu, san xut, kinh doanh; quail trit, thrc hin nht quán quan dim 
không hInh sr hóa các quan h dan sir, kinh t theo tinh thn Nghj quy& s 11-
NQ/TW ngày 03/6/2017 cüa Ban Chap hành Trung ung Dàng khóa XII v hoàn 
thin the ché kinh tê thj trung djnh huang xã hi chü nghTa. 

3- Tang cu'ông sir lãnh do, chi do, kim tra, giám sat vic thrc hin 
các nhim vii Va giãi pháp nâng cao hiu qua cong tác CCHC; cal thin môi 
tru'ô'ng du tu' kinh doanh, h trçr doanh nghip phát trin 

- Cp üy, chInh quyn, ban, ngành, Mt trn, hi, doàn th các cp tang 
cuing cong tác tuyên truyên, quán trit cho toàn the can b, dàng viên, cong 
chirc, viên chi'rc tiêp tiic nhn thüc sâu sc han, dy dü hon v tm quan tr9ng 
cüa cong tác CCHC dôi vói qua trInh hi nhp và phát trin, cài thin môi tri.thng 
dâu tu, kinh doanh phiic vii phát trin kinh t - xã hi. Thung xuyên theo dôi 

kje tra, giám sat cong tác CCHC cap mInh và cap duai; xir l nghiêm 
dôi ai tp the, cá nhân có vi phm. 
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- Nâng cao han nüa tInh nàng dng và quyt 1it cüa lânh do các cp, 
ngành trong quãn 1, chi do, diêu hành. Nguôi dung du chInh quyn dja 
phuang và Ca quan nhà nu&c có lien quan phãi trrc tiêp lãnh do, chi dio trin 
khai và chju trách nhim ye chat luçmg, hiu qua cong tác CCHC a ca quan, don 
vj, dja phuong mInh. Ca quan, don vj, dja phuang nào d xày ra tInh trng can 
b, cong chüc, viên chüc gay phiên ha, nhUng nhiu, thiu tinh thn trách nhim, 
lam ãnh huâng den tiên d cong vic và nhim vii CCHC thI tüy theo tInh chit, 
müc d dê xi'r 1 trách nhim ngu&i dung dâu. DM vói thu trix&ng các Ca quan, 
dan vj, dja phuang dã duc yêu cu chn chinh, khc phiic nhng han  ch, yu 
kern trong cong tác CCHC, nhung van không Co chuyên bin thI phâi xem xét 
trách nhim cá nhân và chuyên dôi vi trI Cong tác khác. 

- Thuô'ng xuyên nm b.t, dánh giá thirc tin cüa tinh và t chuc nghiên 
cüu, tiêp thu kinh nghim, cách lam hay cüa các tinh ban  d áp ding phü hp 
vào cong tác CCHC cüa tinh. Lay müc d hài lông cüa ngithi dan, doanh nghip 
lam thuóc do chat luçing, hiu qua cña co quan hành chInh nhà nuc các cp, là 
ca sà dê dánh giá näng 1irc can b, cong chüc, viên chuc trong thirc thi cong vii; 
gn cong tác CCHC vai cong tác phông, chng tham nhflng, lang phi, thi dua, 
khen thuOng, quy hoach, dê bat  can b. 

- Ban can sr Dãng UBND tinh lãnh dao,  chi  dao  thrc hin quy& lit, thçrc 
cht các giãi pháp v CCHC, cãi thin môi trithng dâu tu kinh doanh, h trçx phát 
trin doanh nghip. 

- Dâng doàn Hi dng nhân dan tinh lânh dao,  chi  dao  Hi dng nhân dan 
tinh theo chuc näng, nhim vii tang cuO'ng cong tác giám sat CCHC t?i  các co 
quan, dja phuang cüa tinh. 

- lily ban Kim tra Tinh üy, Ban Ni chInh Tinh üy và các co quan tu 
pháp cüa tinh phi hçp, dng hành, h trçi các cp, các ngành, dja phuong lien 
quan kjp th?i tháo g nhttng khó khän, vuóng mac trong qua trInh triên khai 
thirc hin các chü truong, di,r an... phát trin kinh tê-xã hi, gop phn to diu 
kiên thuân lcii d các don vj hoàn thành tot nhim yu duçic giao. 

- Dâng doàn lily ban MTTQ Vit Nam tinh, Dãng doàn các doàn th chInh 
trj - xã hi tinh, Ban Thung vii Tinh doàn lãnh dao,  chi  dao  lily ban MTTQ Vit 
Nam tinh, các doàn th chInh trj - xa hi tinh tang cuô'ng dôi mai ni dung, 
phuong thüc hoat dng, phát huy tot vai trô giám sat, phân bin xã hi và tham 
gia gOp xay dirng dâng, chInh quyên ye cOng tác CCHC. 

4- Dam bão kinh phi thirc hin Cong tác CCHC 

B trI 01% thng chi thu0ng xuyên và chi d.0 tu hang näm cüa tinh d du tu 
ung dung cong ngh thông tin và cong ngh mói dáp ung yêu câu cong tác CCHC. 
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Phn thfr ba 
TO CHO'C THIXC  HI1N 

1- Các cp ñy tü tinh dn Ca s&, các ban can sir dãng, dãng doân länh dio, 
chi dto to chüc ph bin, quán trit Chuang trInh hành dng nay trong can b, 
dâng viên, cong chrc, viên chic; tto sir thng nhât, dng b ti'r cap tinh dn c.p 
ca s và nhân dan trong trin khai thirc hin; theo ch'crc nàng, nhim vi xây dung 
chuang trInh, k hoach cii th d tp trung lãnh do, chi d.o thirc hin dt kêt qua. 

2- Ban Can sir dãng UBND tinh lãnh dio, chi dto UBND tinh xây dirng ké 
hoch cit the d trin khai thirc hin Chu'ang trInh hành dng nay; dông thèi chi 
dto các cap, các ngành theo chrc nàng, nhirn vii xây dmg kê hoch cii th d 
thirc hin, dam bão hoàn thành các imic tiêu, chi tiêu Chwmg trInh dã dê ra; djnh 
kS' tharn rnuu Tinh üy so', tong kêt và báo cáo k& qua thirc hin Chuang trInh hành 
dng nay. 

3- Ban Tuyên giáo Tinh üy lãnh do, chi do vic tuyên truyn, quán trit 
Chuang trInh hành dng nay den can b, cong chirc, viên chirc và các thng lop 
nhân dan. Thirc hin t& cong tác nm bat di.r 1un xã hi d tham misu cho Ban 
Thung vii Tinh ñy trong cong tác lãnh do, chi dio v CCHC. 

4- Ban Dan vn Tinh üy phi h9p Ban Can sir dãng UBND tinh lãnh dao, 
chi d?o  tang cuè'ng d&i mOi ni dung, phuang thCrc thrc hin cong tác dan 4n 
cüa cac co' quan nhà nu'Oc và chInh quyén các cap trong trin khai thirc hin Quy 
chê dan chü 0 ca sO gn vOi CCHC; kjp thOi phát hin, tham muu Ban ThuOng 
vii Tinh üy lanE dio, chi do xü l nhüng van dê ni cm ma ngi.rôi dan dang 
quan tam. 

5- Uy ban Kirn tra Tinh üy phi h9p Ban Can sr dáng UBND tinh và các 
co quan lien quan theo döi, kiêm tra, don dôc, giám sat vic thc hin Chuang 
trInh hành dng nay. AU 

TIM T!NH UY 
BI THu 

Ba k: Phim Bi Du'ffng 

HUY1N UY SONG HINH 
* 

So 4! -BS/H1J 
Nai nhân: 
- Các d/c Huyn üy viên, 
- Các TCCSD trirc thuc, 
- Lixu VPHU. 

Sao y ban chinh 
Song Hinh, ngày 16 tháng 09 nám 2021 

T/LB UNG%TJ 
PHjIfr N PHONG 



- - -:- - -c: j7 



Phçi 1iic 1 
KET QUA THTJ'C Hh1N 

các chi tiêu chü yêu v cãi cách hành chInh, 
cãi thin môi tru'?ing du tir kinh doanh, giai doin 2015 - 2020 

Stt Tiêu chi Kt qua thirc hin 
Ct gop 30% TTHC lien quan dn hoat dong 
san xut, kinh doanh và du tu cüa doanh 
nghip 

Den nay, chi mâi gp 02 thu tic thành 01: gp 

thu tic thAm djnh nhu cu si'r diing dt, giao dt, 

cho thuê dt vào buâc thm djnh chU trlxang 

du tu; rat ngn thii gian giâi quyt thu tiic 

quyt djnh chU tri.rclng d&u tu cüa UBND tinh 

con 18 ngày lam vic (ChInh phi quy djnh là 35 

ngày lam vic). 

2 Ct giám 35 - 50% thôri gian thirc hin TTHC 
lien quan den hot dng san xuât, kinh doanh 
và dâu tix cUa doanh nghip 

Co 16 sâ, ngành cCia tinh dà chü dng thông báo 
ri:it ngãn th&i gian giài quy& TTHC vài 463/1.916 
TTHC thuc thâm quyên giái quyt, chim t' l 
25,3%. Cic Thuê tinh thijc hin giám s ln 
khai, np thuê GTGT cho các doanh nghip tir 
12 lânlnäm xuông con 4 lAn/nam; don giân hóa 
mâu biêu t?Y khai thuê GTGT, giãm bat các chi 
tiêu kê khai thông tin ye hóa dcin chirng tir d 
doanh nghip có the tr dng ket xuât t?i khai tr 
phân mém kê toán..., giãm s lAn khai thus 
TNDN tü 5 lân/näm xuéng cOn 1 IânInäm. So 
gii thirc hin TTHC ye thuê giàm ti'r 537 gi0 
xuông cOn 117 gi& (cat giàm &rçlc 420 giO'), 
dông thOi giãm di.rçic 8 lAn khai và np thu 
GTGT, giám di.rçc 4 lan np thuê TNDN tm 
tmnh. 

3 Phan dau moi nam thanh 1p 500 doanh nghiçp 
Ca giai doan 2016 - 2020 chi thành lap thxcic 
2.350 doanh nghip, dt 94%. 

Dn nàm 2020 có 100% sa, ban, nganh và 

UBND cp huyn trin khai mO hInh "Mt 

ctra lien thông hin di" 

Thtrc hin Nghj djnh s6 61/2018/ND-CP, ngày 

23/4/20 18 cUa ChInh phü v thirc hin co ch 

mt cüa, mt cCra lien thông, tinh không cOn t 

cht'rc B phn Mt ct'ra cua ti'rng s&, ngành; dã 

thành 1p Trung tam Phiic vii hành chInh cong 

tinh, chInh thirc di vào hoit dng k ti'r ngày 

15/02/20 19, Trung tam là dAu mi tp trung d 

tip nhn hon 1.500 TTHC thuc thAm quyn 

giài quyt cüa 20 sâ, ban, ngành và 03 co quan 



2 

ngành d9c dóng trên dja bàn tinh (gim Cong an 

tinh, Cyc Thud tinh và Báo him xd h$i tinh). 

Di vài cp huyn, 8/9 huyn, thj xä, thành pM 

b trI noi lam vic cho B phn Mt ccra khang 

trang, hin di (tth UBND huyn Dng Xuân); 

9/9 huyn, thj xâ, thành ph6 sir diing Cng Djch 

vi cong cüa tinh d cp nht, xi l M so TTHC 

theo quy djnh cüa ChInh phñ v üng diing cong 

ngh thông tin trong giài quyt M so TTHC. 

5 Dn näm 2020, chi s PCI cüa tinh xp trong 4 
20 và chi sO PAPI trong top 30 cüa Ca nuc 

Chi s PCI, PAPI ctia tinh lien tip 02 nàrn 2016 
và 2017 dêu tang hing so vâi näm 2015. Den nàm 
2018 cà PCI và PAPI dêu tit hang, xêp thu 51/63; 
nàm 2019, PCI tang hang trâ li, xêp thi'r 43/63 
nhung PAPI lti tiêp tiic tiit hang, xêp thu 56/63. 
Mm 2020, PCI xep thi'r 42/63, PAPI xp thcr 
59/63. 

6 Dn näm 2020, si hài lông cüa cá nhân di 
vâi djch vu giáo due cOng lap dat trên 80% 

Näm 2019 cp mm non là 97,47% vã cp tiêu 
h9c là 92,28%. Nãm 2020, chi so hài lông chung 
cüa giáo dic cong 1p cüa tinh là 85,31%. 

7 Den näm 2020, sir hài lông cCia cá nhân di 
vâi djch vii y tê cong 1p dtt trên 80% 

Näm 2019 chi s hài lông djch v,i y t cüa tinh 
là 89,3%. 

8 Dn nàrn 2020, sij hài lông cüa ngi.thi dan, t 
chi'rc dOi v&i sr phiic viii cüa co quan hành 
chInh cUa tinh dt trên 90% 

Mm 2019 sir hài lông cüa ngithi dan, t chcrc 
dôi vài 5tr ph%lc vi cüa co quan hành chInh cüa 
tinh là 84,54%; näm 2020 là 80,67%. 



Phiihic2 

" Trung tam Phic vii hành chinh cong ci'ia tinh là du mi tip nhn h so và trà kt qua 

giài quyt TTHC cüa 23/23 sô, ban, ngành tinh vói hon 1.500 TTHC và thirc hin 04 tti ch "tiêp 

nhtn — thm djnh — phê duyt — trâ kt qua" di vth 09 TTHC tti Trung tam. Trung bInh mi ngày 

cO tr 300 Ca nhân là nguii dan, t chirc, doanh nghip dn giãi quy& h so TTHC. Tü khi có 

Trung tam, các t chrc, cá nhân không phái lien h nhiu noi d giãi quy& h so TTHC nhu 

trrntc; tt cà h so TTHC duçic tip nhn tti Trung tam du dugc cp nht len Cng Djch Vi Cong 

cüa tinh d th chüc, Ca nhân d dàng tra ci'ru, theo dOi tin d và k& qua giài quyt. 

(2) Rà soát, cOng b bãi bô 2.167 TTHC do tinh cOng b không can phü hcip vài quy djnh 

cña pháp 1ut hin hành. Thai gian giãi quyt TTHC a nhiu lTnh vrc duçxc rCit ng.n, din hInh là 

các linh vrc, thu tic: quyt djnh chü truong du ttr, thành 1p và phát trin doanh nghip (thuc 

thm quyn giài quyt cüa S K hoch và Du tix); cp bin hiu, phü hiu xe kinh doanh 4n tài 

(thuc thm quyn giài quyt cüa Sâ Giao thông — Vn tài); däng k hott dng khuyn mui (thuc 

thm quyn giài quy& cüa Sà Cong thuong); thuung mai  quc t, quy hoch và xây d%rng (thuc 

thm quyn giãi quyt cüa Ban Quán l Khu Kinh ti). Thirc hin giài quyt theo hlnh thirc lien 

thông cüng cp di vai 52 TTHC, nhóm TTHC và thirc hin giài quyt theo hInh thüc lien thông 

giva cãc cp chInh quyn trên dja bàn tinh di vói 36 TTHC, nhóm TTHC. 

(3) Dn nay, có hon 700 van bàn quy phm pháp lut (VBQPPL) cüa tinh ban hành dang có 

hiu lirc pháp 1ut, du dugc ban hành dung pháp 1ut, có tinh khã thi cao, kjp thai phiic vi cong 

tác quãn l?  nhà nuóc trong tt cà các linh vrc. H tMng VBQPPL cüa tinh gm VBQPPL cüa 

UBND tinh ban hành d quy djnh chi tit, t chüc thrc hin quy djnh cüa CáC co quan nhà nithc a 

Trung uong và VBQPPL cüa HDND tinh d ban hành nhfmg chInh sách mang tInh dc thU cUa 

tinh nhm phiic vii miic tiêu phát trin kinh t - xã hi cUa tinh. Din hInh nhu: ChInh sách thu 

hut, sU diing trI thuc, chInh sách thu hUt, dài ng bác Si; thu hut, sir diing trI thUc tré v cong tác a 

cp xä d to ngun can b lam cong tác quàn 1 hp tác xä; Quy ch van hóa cOng sâ; Quy djnh 

xin 1i t chUc, cá nhân khi giài quyt TTHC sai sot, tr htn,... 

(4) Kt qua thrc hin: DM vai cp tinh dä giãm 30 phông thuc sa, chuyn 03 chi c%lc 

thành phông, tin hành hçip nht 03 ban quãn l chuyên ngành trrc thuc UBND tinh, giãm 35 

don vj si,r nghip trirc thuc s&, gim 54 lành do cp phông thuc sa và 02 1nh dio cAp phông thuôc 

don vj trtrc thuc sa so v&i quy djnh v co cAu t chUc. Di vâi cAp huyn dà giám 09 phông chuyên 

mon do sap nhp phOng Y t vào Van phOng HDND và UBND cAp huyn; huyn Tây HOa thirc 

hin thI dim sap nhp, h9'p nhAt Van phOng HDND, UBND cAp huyn và Van phOng huyn Uy Tây 

HOa thanh Van phOng cAp Uy, chInh quyn huyn Tây HOa, giãm 14 lânh do cAp phOng cAp huyn so 

vói quy djnh V Co CU th chUc; giàm 98 dan vj sr nghip cOng lip;  sap nhp 04 xa (qua dO giãm 02 

xã); sap nhp 44 thôn, buôn, khu ph (giâm 22 thôn, buOn, khu ph). TU näm 2015 dn näm 2021, 
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toàn tinh dâ thrc hin tinh gián 736 can b, cong chirc, viên chrc (gm: 141 CBCC cp tinh, 

huyn; 68 CBCC cp xà và 527 viên chirc), giârn dü 10% biên ch cong chi'rc, viên chirc theo yêu 

cu cüa ChInh phU. 

(5) Thu hiit duçic 81 bác sT và 59 ngr&i có trInh d chuyên mon khác ma tinh dang cn; 

th%rc hin chInh sách dào t.o sau dai  hçc trong ntrâc cho 128 CBCCVC và 03 CCVC dào tao  O 

nisóc ngoài. 100% CBCC cp xã dat  chun v trinh d chuyên mon theo quy djnh. 100% xä trên 

dja bàn tinh cia thirc hin xong vic b trI Cong an chInh quy dam nhim các chüc danh Cong an xã. 

(6) Dn nay, 100% các cci quan hânh chInh nhà ni.râc thrc hin cci ch tir chü, tir chju trách 

nhim v sir ding biên ch và kinh phi quãn 1 hành chInh; t' l kinh phi tit kim dixçic so vOi dir 

toán giao di vài khi tinh là 6,31%, di vâi khi huyn là 4,89%. Di vii dcrn vj sir nghip cOng 

1p dä thrc hin cci ch tr chü: t' 1 kinh phi tit kim dirçic so vói dr toán giao di vii khi tinh 

là 7,05% và di vài khi huyn là 0,107%. 

7) [Mn nay, 100% so, ngành, dja phucmg sü dçtng h thng Quán l van bàn và diu hành, 

duxçic kt ni vào tric lien thông van bàn Quc gia. Thirc hin phông h9p khOng gi.y tai  các  kS' 

h9p Hi dng nhân dan tinh và h9p thuông kS' UBND tinh; khai triwng th%rc hin thI dim h 

thng thông tin báo cáo tinh Phü Yen k& ni vói H thong thông tin báo cáo ChInh phü. Cung cAp 

djch vi Cong tWc  tuyn müc d 3, mirc d 4 di vOl 962/2.000 TTHC. 

(8) Din hinh nhi.r: chinh sách ixu dãi sü dung dAt d& vOl các dir an xã hi hóa thuc linh 

vrc giáo dic — dào tao, day ngh& y t& van hóa, th thao, môi tru6ng, giám djnh Ui pháp trên dja 

bàn tinh; Quy djnh quãn l d& vOl các dir an du Ui kinh doanh trên dja bàn tinh; Danh miic các 

d an kêu gçi du tu trên dja bàn tinh; Quy ch h trçy pháp 1 cho doanh nghip; Quy ch Cong 

tác th chüc di thoai vOl cong dng doanh nghip. Trin khai thrc hin các chü d Nãm doanh 

nghip; Näm k' cucxng hành chInh; xây dmg bO chi s và tin hành dánh giá nang 1irc canh  tranh 

cAp sO, ban, ngành và üy ban nhân dan cAp huyn; thirc hin phuang châm hoat dng cong vii là 

"Than thin, nghTa tInh; tn tiy, trách nhim; k' cuung, k' lut". T chüc nhiu doàn thäm và lam 

vic vOl các doanh nghip, tp doàn kinh t iOn d dAy manh  kêu gçi thu hOt dAu Ui vào tinh; 

nhiu Hi nghj xOc tin dAu Ui trong và ngoài tinh, nuOc ngoài; cà phe doanh nhân. Lp T cOng 

tác giOp vic cho UBND tinh h tr? nba dAu tu tr khâu tip cn thông tin, 1p thO tic du ti.r dn 

khi du ti.r hoàn thành di an; h trg doanh nghip trong cOng tác dn bO, giái phóng mt bang, bàn 

giao dAt. Thirc hin chucrng trInh "[Mng hành cOng doanh nghip khOi nghip" d h trçi doanh 

nghip trong thirc hiên chInh sách, pháp lut thu. 

(9) Din hInh là: näm 2019, 100% doanh nghip duçic khão sat du hài lông vOl vic cong 

chi'rc huOng d.n thO tic dang k doanh nghip dy dO, rO rang và các tài lieu v ngân sách di.rçc 

cOng khai, minh bach  dO chi tit d doanh nghip sO diing cho hoat dng kinh doanh; 97% doanh 
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nghip dtrcic khâo sat du hài lông vài vic Co quan nhà nuOc kjp thi phn hi di vài các phàn 

ánh v khó khan, vixàng mc cüa doanh nghip. 

(10) Trong 05 näm qua chi thu hat duçc 09 dir an FDI trong tng s 230 dx an du tu ngoài 

ngân sách. Dir an Nhà may 19c hOa du Viing Rô vâi vn d&u tu lan nhixng không trin khai ducic. 

Cong tác thm djnh, dánh giá, lira ch9n nhà du tu có mtt chua chat chë, dn dn thu hut mt s nhà 

du tu thMu nàng lirc trin khai dir an. Cong tác dn bi'i, giài phóng mtt bang phiic vi trMn khai các 

cong trinh, dir an gp nhiu khó khän và là khâu yu. Tin d trin khai nhiu dir an, nht là dir an 

ngoài ngân sách chm tr, kéo dài, ánh huang iOn dn vic hoàn thành các chi tiêu kinh t - xà hi. 

Thu t%ic v däng k quyn si'r diing dt, th chüc, cá nhân phãi di li nhiu ian d lien h 

thirc hin phan tInh thu& np thu do thu tiic con rtrOm rà, chua thng nh.t gifla Co quan quàn l 

dt dai và co quan thu. Dn nay, chi gp duçic thu tic tham djnh nhu can sü diing dt, giao dt, 

cho thuê dt vào bithc thm djnh chü trixong dau tu. Các thu tiic v quyt djnh chü truong dau tu 

cong b rut ngan tir 35 ngày xung cOn 17 ngày; cp giy chang nhn QSDD tir 30 ngày xung 

cOn 20 ngày nhung thrc t h so tr hçn trong 02 linh virc nay tuong di iOn. Riêng di vói djch 

vi cp gi.y CNQSDD, lien tic trong 05 näm tü 2016 — 2020, PAPI dtnh giá tinh Phu Yen xp 

trong nhóm dt dim thp nht. 

(12) Tinh giãn biên ch và co c.0 1ii di ngü can b, cong chüc, viên chüc chua dt hiu 

qua; s lucng biên ch duçc tinh giãn cOn thp và di tixcing tinh giãn chU yu là nghi huu truOc 

tu&i; vn cOn tInh trng thira, thiu ciic b di vài mt s vi trI vic lam, nht là trong các don vj 

sir nghip cong 1p y t& giáo diic. TInh trng can b, cOng chüc, viên chüc vi phm k' cuong, 

k' 1ut hành chInh, thiu tinh than trách nhim trong thirc thi nhim vi1 vn cOn xãy ra. 

(13) S don vj sr nghip cOng tr dam bào chi phi hot dng cOn qua It, khi tinh: chi có 03 

don vj, khi huyn chi có 02 dan vj. Dn nay vn chua xà hi hóa duçic 02 bnh vin (Bçnh viçn 

Da khoa tinh và Bnh viçn YhQC c truyn tinh) theo k hoch d ra. 

(14) Chi tiêu cüa ChInh phü dn nàm 2020: t 1 h so giâi quyt trrc tuyn trên tng s h 

so giâi quy& thu tçic hành chinh cüa trng b, ngành, dja phuang dt tir 20% trO len. Kt qua thic 

hin cüa Phu Yen näm 2020, t' l h so giài quyt tnrc tuyên dt 2,45% (16.212 h so trirc 

tuyn1662.496 h so giái quyt). 

(15) Nhu: Chi s thành phan tip cn dt dai, thit ch pháp 1 và an ninh trt tr, cnh 

tranh bInh d.ng cüa chi s PCI; chi s thành phan tham gia nguOi dan cap co sO, trách nhim 

giãi trInh vOi nguOi dan, thu tiic hành chInh cOng và cung ang djch vii cOng cüa chi s PAPI; chi 

sé thành phan dánh giã tác dng cüa CCHC dn nguci dan, t chac và phát trin kinh th - xã hi 

cüa chi s Par Index. 
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(16) Nht là trong cong tác th.m djnh, cp giy chIrng nhn quyn sü diing d.t, quyn sâ 

hiru nhà a, giái quyt ch d cho ngtrYi có cong... vn con có hin tucYng can b, cong chüc, viên 

chi'rc gay phin ha, vOi vinh nguai dan, doanh nghip trong khi thi hành nhim vii, cong v11 nhixng 

chua duçc phát hin, xi l hiu qua. 

(17) Hi nhp quc t là qua trinh lien kt, gn kt gifla các quc gialvüng lath th vOi nhau 

thông qua vic tham gia các t chrc, thit ch& cci ch& hoat dng hçp tác quc t vi mic tiêu phát 

trin cüa bàn than mi quc gialvüng lãnh th do và nhim t?o  thành sIrc mnh tp th giãi quyt 

nhung vn d chung ma các ben cüng quan tam. HOi  nhp quc t theo di'ing nghia dy dü là hi 

nhp trên tt cã linh vrc khác nhau cüa dO'i sng xä hi (Theo Hiráng dn so' 42-HD/BTGTW ngày 

01/9/2017 cza Ban Tuyên giáo Trung wcrng) 

(18) Cuc cách mng Cong nghip l.n thu tu (hay Cuc each mng cong nghip 4.0): là mt 

thut ngt bao gm mt 1ot các cOng ngh tr dng hóa hin dai,  trao di dU lieu và ch tto. Cuc 

cách mtng cOng nghip ln thu tr dang din ra tir nhtrng näm 2000, cOn gçi là cuOc cách mng si, 

thông qua các cong ngh nhi.r Internet vn 4t (JoT), trI tu nhân to (Al), thrc t ão (VR), tisang 

tác thirc tti ão (AR), mtng xà hi, din toãn dam may, di dng, phân tIch dU lieu lan (SMAC)... 

d chuyn hóa toàn b th giâi thirc thành th giâi s (Theo K hozch hành dç5ng chiê'n lircic cong 

ngh cao dtccrc chInhphü Di-c thông qua vào nãm 2012). 

(19) ChInh quyn din tr là chInh quyn irng diing cong ngh thông tin gop phn nâng cao 

hiu lirc, hiu qua hot dng cüa ca quan nhà nuâc. Miic tiêu cüa chInh quyn din ti'r là tang 

ciRing cOng khai, minh btch thông tin, cung c.p djch vi cong tt han cho nguôi dan và doanh 

nghip. Ngthi dan, doanh nghip duçic các ca quan chInh quyn cung cp thông tin, cung cp 

djch vii nhanh han, thun tin han bang vic cung cp thông tin, djch v11 trrc tuyn. Ngi.thi dan, 

doanh nghip trâ thành trung tam trong qua trinh các ca quan chInh quyn cung cp thông tin và 

djch vi. 

(20) T.p trung vào các lTnh c chInh nhu: Nang 1ung tái tao, nông nghip 1mg dimg cOng 

ngh cao, cOng nghip cong ngh cao, cong nghip h tr?, thuong mi, djch vi du ljch, phát triên 

nhàâdOthj... 

(21) Nhim vt khoa h9c và cong ngh: là nhüng v.n d khoa hçc và cOng ngh cn duçc 

giái quyt d dáp 1rng yêu cu thirc tin phát trin kinh th - xã hi, bão dam quc phOng, an ninh, 

phát trin khoa h9c và cOng ngh. 

(22) Theo nguyen te trên mt don vj hành chmnh cp xà Co ti da khOng qua oi B ph.n 

MOt cua và ma rng phm vi tip nhn TTHC cüa B phn Mt can; chuyn giao Biru din thrc 

hin tip nhn và trá k& qua h so TTHC; s hóa quy trinh tip nhn, giài quyt và rá kt qua 

h so TTHC. 
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(23) Cng Thông tin din tü cña tinh, Cng djch vi cong cüa tinh và Trang thông tin din tir 

cüa các ca quan, dja phucing vüa clam bào cong khai dy dü thông tin v hoat dng cüa các cp 

chinh quyn trên dja bàn tinh, v các chInh sách và pháp 1ut lien quan dn dñ sng cüa ngi.thi 

dan và hoat dng dAu ti.r, san xut, kinh doanh cña doanh nghip, vira dam bào các tin Ich d 

ngrñ dan d dàng tra cru thông tin, tuo'ng tác vâi chInh quyn trên Cng/Trang thông tin din tir 

và trên Cng Djch vi cong cüa tinh. 

(24) Nhu: the can cuâc Cong dan din ti'r, chü k s cho doanh nghip, chüng thirc ban sao 

din tr, thanh toán din tr,... 

(25) Nht là giao thOng, näng liiçmg, vin thông, dO thj, cp, thoát rn.ric, thüy lvi, xü l cht 

thai, djch vi hu c.n. 

(26) Nhu: b cáo thành 1p doanh nghip, thông báo chuyn di dja dim tr si, van phông 

dai din cüa doanh nghip, thông báo v dng k xe may chuyên dung, mñ thu,... theo quy djnh 

bt buc phâi clang trên báo và dài truyn hInh. 

27 Nhu: img ding cong ngh s d tr dng hóa các quy trinh san xutt — kinh doanh, quàn 1, 

truy xut ngun gc, chui cung 1rng san phm và dy math phát trin thuong mai din tr. 

(28) Nhu: nông nghip, thüy lqi, xir l chit thai, näng lucing, vin thông, dO thj. 

(29) Phát trin tài san trI tu các san phm, djch vii chU 1irc, dc thu cp tinh và san phm 
gn vâi Chucmg trInh mi xã mt san phm (Chiwng trInh OCOP cia tinh Phz Yen). 
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