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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ  

pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1)  

6 tháng đầu năm 2021 

 

Thực hiện nội dung công văn số 1914/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 

17/5/2021 của Sở Tư pháp về việc đề nghị báo cáo kết quả thực hiện một số 

nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số chi 

phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) 6 tháng đầu năm 2021. Trên cơ sở đề cương 

kèm theo, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ 

giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2021 

như sau: 

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ, 

GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢM CHI PHÍ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, NÂNG XẾP 

HẠNG CHỈ SỐ B1  

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi 

phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 

 Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên quan tâm 

lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Sở 

đã đề ra. Trong đó, nội dung cải cách hành chính, giảm thời gian giải quyết 

TTHC thuộc phạm vi, lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết luôn được chú trọng 

chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Từ đó, nhằm cắt giảm triệt để các chi phí 

không hợp lý trong tuân thủ quy định pháp luật, ngăn chặn và đẩy lùi các hành 

vi làm phát sinh chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân; qua 

đó, giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho các doanh nghiệp, góp phần cải thiện chỉ 

số B1, nâng cao năng lực cạnh tranh của Sở (DDCI) và cải thiện các tiêu chí 

thành phần trong chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). 

 Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 

các văn bản triển khai, thực hiện nhiệm vụ nhằm giảm chi phí tuân thủ pháp luật 

như sau: 

- Kế hoạch số 02/KH-STNMT ngày 07/01/2021 về hoạt động kiểm soát thủ 

tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa 

một cửa liên thông của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021. 

- Kế hoạch số 03/KH-STNMT ngày 08/01/2021 về cải cách hành chính 

năm 2021. 
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- Kế hoạch số 04/KH-STNMT ngày 13/01/2021 về triển khai công tác pháp 

chế năm 2021. 

- Kế hoạch số 10/KH-STNMT ngày 22/01/2021 về thi hành pháp luật xử lý 

vi phạm hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021. 

- Kế hoạch số 13/KH-STNMT ngày 29/01/2021 về thực hiện các nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Kế hoạch số 14/KH-STNMT ngày 03/02/2021 về triển khai hoạt động 

công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021. 

- Kế hoạch số 18/KH-STNMT ngày 18/02/2021 về rà soát, đánh giá thủ tục 

hành chính năm 2021. 

- Kế hoạch số 19/KH-STNMT ngày 19/02/2021 về triển khai thực hiện 

công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 

2021. 

- Kế hoạch số 20/KH-STNMT ngày 19/02/2021 về Triển khai thực hiện Đề 

án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

giai đoạn 2019-2021” năm 2021. 

- Kế hoạch số 23/KH-STNMT ngày 23/02/2021 về kiểm tra công tác chấp 

hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021 của sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Kế hoạch số 25/KH-STNMT ngày 25/02/2021 về Tuyên truyền cải cách 

hành chính năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Kế hoạch 26/KH-STNMT ngày 25/02/2021 về theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật năm 2021. 

- Kế hoạch số 39/KH-STNMT ngày 20/04/2021 về duy trì áp dụng; cải tiến 

hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường năm 2021. 

- Kế hoạch 42/KH-STNMT ngày 29/04/2021 về xây dựng cơ chế, chính 

sách, pháp luật về quản lý tài nguyên và môi trường năm 2021. 

- Kế hoạch 45/KH-STNMT ngày 19/05/2021 về  thực hiện nhiệm vụ trọng 

tâm công tác cải cách tư pháp năm 2021. 

- Kế hoạch 46/KH-STNMT ngày 20/05/2021 về nâng cao chỉ số đánh giá 

năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành (DDCI) của Sở Tài nguyên và Môi 

trường năm 2021. 

2. Về xây dựng, hoàn thiện thể chế để giảm chi phí tuân thủ pháp luật 

2.1. Thực hiện công bố, cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC 

- Căn cứ vào Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 

18/KH-STNMT ngày 18/02/2021 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 
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2021 trong đó lựa chọn 13 TTHC có thời hạn giải quyết trên 03 ngày để thực 

hiện rà soát, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt cắt 

giảm 30% thời hạn giải quyết; đồng thời đưa 02 TTHC vào kế hoạch rà soát 

đánh giá theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn 

phòng Chính phủ. 

- Kết quả: Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu trình Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt danh mục cắt giảm TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn tại Quyết 

định số 1063/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 với tổng số TTHC cắt giảm là 14 

TTHC, tổng thời gian cắt giảm là 106/354 ngày, tỷ lệ cắt giảm đạt 29,94%. 

 2.2. Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

Trong 6 tháng đầu năm 2021 với chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã đăng ký với UBND tỉnh ban hành 07 văn bản quy 

phạm pháp luật trong năm 2021 cụ thể:  

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về giá cung cấp dịch vụ công (theo 

điểm c, khoản 1, Điều 5 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

khoản 1 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP). 

-  Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh chi tiết việc rà soát, công bố công 

khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý 

kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ 

hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho 

người sử dụng đất liền kề (theo khoản 5, Điều 14a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP). 

 - Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định cụ thể điều kiện, tiêu chí, 

quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập (theo điểm d, khoản 5, Điều 16 Nghị 

định số 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP). 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành quy chế tiếp nhận, luân 

chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản 

khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đảm bảo thời gian 

theo quy định của Pháp luật, công khai các thủ tục hành chính và việc lựa chọn 

địa điểm nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký đất đai, một trong các Chi nhánh 

Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn cấp tỉnh hoặc địa điểm theo nhu cầu của 

người sử dụng đất, chủ sở hữu tại sản gắn liền với đất (theo khoản 2, Điều 60 

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Nghị 

định số 148/2020/NĐ-CP). 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh cụ thể điều kiện tách thửa đất, điều 

kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với 

từng loại đất (theo Điều 75a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại khoản 23 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP). 
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- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định về mức độ khôi phục lại 

tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định số 

91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019. 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về phân cấp thực hiện thu phí bảo 

vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

3. Về tổ chức thi hành pháp luật 

3.1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến công chức, viên chức, người 

lao động cơ quan và cộng đồng doanh nghiệp 

 Để triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho công 

chức, viên chức, người lao động cơ quan và cộng đồng doanh nghiệp. Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-STNMT ngày 

03/02/2021 về triển khai hoạt động công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 

2021 trong đó tập trung tuyên truyền phố biến các văn bản pháp luật liên quan 

đến phạm vi, lĩnh vực của ngành quản lý đến toàn thể công chức, viên chức, 

người lao động. 

Qua nội dung việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, giải thích quy định 

của các văn bản pháp luật mới được ban hành để công chức, viên chức, người 

lao động bảo đảm thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp luật nói chung và 

về điều kiện đầu tư kinh doanh nói riêng; qua đó thực hiện hiệu quả việc thông 

tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tránh hành vi nhũng nhiễu của công chức, 

viên chức khi thi hành nhiệm vụ đối với tổ chức, cá nhân doanh nghiệp. 

3.2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức 

thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hỗ trợ các doanh 

nghiệp 

Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên, kịp thời công khai rộng rãi 

các văn bản, TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết để người dân doanh 

nghiệp biết, tạo cơ hội thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp, người dân tiếp cận 

tìm hiểu về các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, giải thích các điểm chưa rõ ràng, 

chưa cụ thể trong các quy định của pháp luật. 

Ngày 30/3/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị gặp 

mặt, đối thoại với các doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh để trao đổi 

công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa 

bàn tỉnh; tại Hội nghị đã có 11 ý kiến phát biểu của doanh nghiệp, Hợp tác xã 

liên quan đến công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, môi trường và 

khoáng sản, trực tiếp các đồng chí Lãnh đạo Sở đã trao đổi và giải đáp các nội 

dung vướng mắc thuộc thẩm quyền, đồng thời báo cáo đề xuất với UBND tỉnh 

giải quyết tháo gỡ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã 

hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

3.3. Tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, thực 

hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật và khen 

thưởng trong tổ chức thực thi và tuân thủ pháp luật. 



 

 

5 

Công tác tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, người 

dân luôn được Lãnh đạo Sở quan tâm; Các kênh thông tin của Sở để tiếp nhận 

các ý kiến, kiến nghị phản ánh bằng nhiều hình thức như: qua đường dây nóng, 

hòm thư điện tử, trang thông tin điện tử của Sở. 

 Trong 6 tháng năm 2021 Sở Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được ý 

kiến phản ánh, kiến nghị nào của cá nhân, tổ chức liên quan đến quy định về 

TTHC và thái độ phục vụ của công chức, viên chức người lao động thuộc Sở 

trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. 

3.4. Về cải cách thủ tục hành chính 

Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 02/KH-STNMT ngày 07/01/2021 về hoạt 

động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực 

hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 

2021; Kế hoạch số 39/KH-STNMT ngày 20/04/2021 về duy trì áp dụng; cải tiến 

hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường năm 2021. Thường xuyên rà soát; kịp thời phối hợp chặt chẽ với cơ 

quan, đơn vị liên quan rà soát, cập nhật để nắm bắt, tổng hợp các quy định của 

pháp luật có nội dung chưa rõ, khó hiểu, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc thiếu khả 

thi, đồng thời, rà soát tổng hợp các quy định pháp luật không rõ ràng, thiếu tính 

minh bạch, khó tuân thủ, bất hợp lý để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền 

hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định, các 

VBQPPL thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.  

3.5. Các nhiệm vụ, giải pháp khác 

- Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên chỉ đạo các Phòng chuyên 

môn, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, thường xuyên 

rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý để đơn giản hóa của các quy định 

về giải quyết TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết; tạo điều kiện cho cá nhân, tổ 

chức, doanh nghiệp khi đến giải quyết TTHC. 

- Hiện nay, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đã sử 

dụng thành thạo phần mềm quản lý văn bản điện tử (VNPT-IeOffice) để xử lý 

công việc; quản lý văn bản đi đến, thực hiện ghi nhật ký công việc, từ đó chất 

lượng, hiệu quả công tác chuyên môn ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu 

cầu đặt ra trong tình hình hiện nay. 

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG THỰC HIỆN MỘT SỐ 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢM CHI PHÍ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, 

NÂNG XẾP HẠNG CHỈ SỐ B1 VÀ NGUYÊN NHÂN  

1. Khó khăn, vướng mắc 

- Trong quá trình thực hiện chưa được tập huấn nghiệp vụ về việc thực 

hiện các nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng 

chỉ số B1. 
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- Chủ các doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến việc thực hiện các 

nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 

tại doanh nghiệp của mình. 

- Việc hoàn thiện thể chế để giảm chi phí tuân thủ pháp luật để nâng xếp 

hạng chỉ số B1 của cơ quan, đơn vị cần đánh giá đúng, thực chất các quy định 

pháp luật, TTHC; phải kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng, ban hành các văn bản 

QPPL, nâng cao chất lượng ban hành văn bản QPPL; kịp thời rà soát tổng hợp 

các quy định pháp luật không rõ ràng, thiếu tính minh bạch, khó tuân thủ, bất 

hợp lý để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm 

quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ. Hơn nữa, việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải 

pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ 

pháp luật còn mới, nên việc triển khai, thực hiện và đánh giá còn gặp nhiều khó 

khăn; chưa có hướng dẫn cụ thể để xác định tiêu chí đánh giá nên việc triển khai 

thực hiện các giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật kết quả chưa cao. 

2. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc 

- Việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, Ngành, Trung 

ương còn chậm, do đó cũng ảnh hưởng đến việc rà soát, công bố, giải quyết 

TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, địa phương. 

- Hoạt động rà soát để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban 

hành mới VBQPPL nhằm bảo đảm sự chính xác, thống nhất, đồng bộ, khả thi, hiệu 

quả trong quy định các văn bản pháp luật và trong thực tiễn thi hành pháp luật đối 

với doanh nghiệp nhằm nâng xếp hạng chỉ số B1 đòi hỏi các cơ quan, đơn vị cần 

có sự đầu tư thích đáng về thời gian và sự am hiểu chuyên sâu về nội dung. Tuy 

nhiên, công chức pháp chế tại cơ quan lại kiêm nhiệm nhiều công việc khác. Do 

đó, việc tham mưu, thực hiện hoạt động rà soát để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ hoặc ban hành VBQPPL chưa được thực hiện thường xuyên, hiệu quả 

cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật chưa cao. 

 - Số doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn tỉnh là những doanh nghiệp 

vừa và nhỏ, vốn đầu tư thấp, chưa quan tâm đến việc thực hiện các nhiệm vụ, 

giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 tại doanh 

nghiệp của mình. 

Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư 

pháp theo quy định./. 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc sở; 

- Lưu: VT, (NVN). 
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