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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị
“Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh” và lãnh đạo tỉnh gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp
Sáng ngày 12 tháng 7 năm 2018, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân
tỉnh và đồng chí Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội
nghị “Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh”
và lãnh đạo tỉnh gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp. Tham dự Hội nghị có các
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,
lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận, lãnh đạo các Ban
thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Ban của Đảng, Mặt trận và đoàn
thể của tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy Khối
các cơ quan tỉnh, tập thể lãnh đạo các sở, ngành và các đơn vị trực thuộc trực
tiếp giải quyết công việc liên quan đến doanh nghiệp và người dân, lãnh đạo
Hiệp hội Doanh nghiệp, các Hiệp hội ngành nghề tỉnh và hơn 200 doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh (kể cả các doanh nghiệp ở điểm cầu các huyện, thị xã, thành
phố); Bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ
tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; tập thể
lãnh đạo các phòng, ban trực tiếp giải quyết công việc với tổ chức, công dân;
Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.
Qua báo cáo kết quả khảo sát chỉ số PCI của tỉnh 2017 và kết quả giải
quyết các khó khăn vướng mắc, kiến nghị của Hiệp hội, doanh nghiệp, ý kiến
của đại diện lãnh đạo một số hiệp hội, của các doanh nghiệp và tiếp thu ý kiến
của chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh kết luận chỉ đạo như sau:
I. Đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2017
Theo báo cáo năm 2017, trong 10 tiêu chí Chỉ số PCI, Bình Thuận có 07
tiêu chí tăng điểm, trong đó các tiêu chí: Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, Tiếp cận
đất đai, Tính minh bạch và Tính năng động - Tiên phong của chính quyền tỉnh
được cải thiện rất tốt. Điều đó cho thấy môi trường kinh doanh của tỉnh đã có
những chuyển biến tích cực. Thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã có
nhiều nỗ lực trong công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời kiến

nghị, 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 thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong năm 2017 đã tổ chức đối
thoại công khai định kỳ 02 lần với cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp, báo chí
qua đó đã giải quyết gần 85 kiến nghị khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.
Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, thể hiện ở việc giảm điểm 03
tiêu chí: Chi phí gia nhập thị trường; Chi phí thời gian thực hiện các thủ tục
hành chính và tiêu chí Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự; trong đó tiêu chí
Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự giảm rất sâu đứng thứ 61/63 tỉnh thành. Do
vậy, bên cạnh những nỗ lực để cải thiện môi trường kinh doanh thì vẫn còn
nhiều việc mà các sở, ngành, các địa phương phải tiếp tục nỗ lực khắc phục,
cải thiện một cách quyết liệt trong thời gian tới, cụ thể:
- Môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh tuy được cải thiện nhưng chưa
thực sự thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp. Một số cơ chế, chính sách
về đất đai, tín dụng chưa ổn định làm cho doanh nghiệp khó tiên lượng để quyết
định đầu tư, dẫn đến rủi ro trong kinh doanh, khó khăn cho doanh nghiệp khởi
nghiệp.
- Tinh thần trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa một số sở, ngành, địa
phương trong việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho nhà đầu tư, doanh
nghiệp vẫn có nơi, có lúc chưa tốt, còn chậm. Năng lực, trình độ, mức độ tinh
thông nghiệp vụ, thái độ phục vụ của một bộ phận cán bộ, công chức trực tiếp
làm việc với doanh nghiệp còn hạn chế; hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành chính
cho doanh nghiệp không đầy đủ, làm cho doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần,
gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp.
- Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh còn tiềm ẩn
nhiều yếu tố phức tạp; chưa triển khai đồng bộ, mạnh mẽ các biện pháp nhằm
giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.
- Công tác đào tạo lao động chưa đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh, việc đào tạo chưa gắn với nhu cầu thực tế.
II. Một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới
Những năm qua, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh luôn coi công tác hỗ
trợ và phát triển doanh nghiệp là nền tảng, động lực, nhiệm vụ trọng tâm trong
quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thông qua việc lấy doanh nghiệp là đối
tượng phục vụ. Nhằm tiếp tục cải thiện tốt môi trường đầu tư của tỉnh, Ủy ban
nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, các địa phương tiếp tục tập
trung thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ sau:
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1. Triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy
và Ủy ban nhân dân tỉnh về các giải pháp hoàn thiện, nâng cao năng lực cạnh
tranh. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo tinh thần Chính
phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2018 và những năm tiếp theo
được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Kế hoạch hành động số 2178/KHUBND ngày 31 tháng 5 năm 2018 thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP
ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ; thực hiện có hiệu quả các cơ chế
chính sách và giải pháp của Chính phủ và của tỉnh để hỗ trợ đội ngũ doanh nhân
khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, tăng trưởng và phát triển bền vững.
2. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành
chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính nhà nước.
Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; rút ngắn thời gian
giải quyết thủ tục hành chính, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và
Giấy chứng nhận kinh doanh có điều kiện nhằm rút ngắn và giảm chi phí gia
nhập thị trường cho doanh nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng,
môi trường. Phấn đấu tập trung tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ qua dịch vụ trực
tuyến.
3. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải quyết kịp thời những kiến nghị
chính đáng của doanh nghiệp, xem đây là việc làm thường xuyên; công khai
kịp thời, đầy đủ quy hoạch, kế hoạch, quy trình giải quyết thủ tục hành chính,
kết quả tiếp nhận, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp và nhà đầu tư trên website
của từng sở, ngành, địa phương. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu
mối, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh nắm bắt thông tin, theo dõi, cập nhật các kiến
nghị của doanh nghiệp để kịp thời tham mưu giải quyết, tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc cho doanh nghiệp.
4. Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, viên chức trực tiếp làm việc với doanh nghiệp.
Quán triệt cho cán bộ công chức, viên chức về đạo đức công vụ; kiên quyết xử
lý các cán bộ vi phạm quy trình xử lý hồ sơ.
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy trình
thụ lý và xử lý hồ sơ công việc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Chủ trì, phối
hợp với Sở Nội vụ thực hiện quản lý, theo dõi, kiểm tra toàn diện đối với đội
ngũ cán bộ, công chức cử đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; đề
nghị các Sở, ban, ngành và địa phương thay thế cán bộ, công chức khi có thông
tin, phản ánh của doanh nghiệp, công dân về các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu,
gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.
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5. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành, địa phương 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. Khẩn trương tham mưu điều chỉnh Quyết định số 07/2017/QĐUBND ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về trách
nhiệm giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn không
thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Xây dựng Chương trình Hỗ trợ doanh
nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Kịp thời cung cấp các thông tin về Quy
hoạch kinh tế - xã hội, chính sách thu hút đầu tư, danh mục dự án kêu gọi đầu tư
trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị.
6. Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của
người đứng đầu trong cơ quan hành chính Nhà nước. Tham mưu Ủy ban nhân
dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành
chính hàng năm đối với cơ quan, đơn vị, địa phương cho phù hợp với Bộ tiêu
chí của Bộ Nội vụ và tình hình thực tế của địa phương.
7. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế
tỉnh thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đất đai và thủ tục xác định
nghĩa vụ tài chính về đất. Tập trung rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, thẩm định báo cáo đánh giá
tác động môi trường đối với các công trình trọng điểm. Rà soát lại quy hoạch
sử dụng đất các cấp với các quy hoạch ngành, quy hoạch phát triển kinh tế - xã
hội ở địa phương. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phần
mềm nộp hồ sơ về thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê
đất và chuyển mục đích sử dụng đất cấp độ 4.
8. Sở Xây dựng thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông, kết nối điện tử,
đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên
quan; đảm bảo thời gian thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết là 25 ngày và rút
ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng công trình từ 25 ngày xuống còn 15
ngày. Phối hợp với Công an tỉnh nghiên cứu đề xuất kết hợp thực hiện lồng
ghép thủ tục thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy với thủ tục thẩm định
dự án, thẩm định thiết kế xây dựng.
9. Tòa án nhân dân tỉnh tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu
nại, gắn công tác xét xử với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
cho doanh nghiệp, nhằm tạo niềm tin cho doanh nghiệp sẵn sàng sử dụng Tòa
án để giải quyết các tranh chấp. Công an tỉnh chủ động triển khai các biện pháp
giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi có hiệu quả các
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loại tội phạm nhằm tạo ra môi trường kinh doanh ổn định, an toàn để doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh yên tâm đầu tư và kinh doanh.
10. Thanh tra tỉnh thực hiện tốt việc điều phối, giám sát công tác thanh
tra, kiểm tra doanh nghiệp của các sở, ngành, địa phương theo hướng lồng ghép,
phối hợp và kế thừa kết quả hoạt động giữa các cơ quan; kết hợp thanh tra, kiểm
tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra (không quá 01
lần/năm); trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm
pháp luật; khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo, lợi dụng công tác thanh
tra, kiểm tra để gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp.
11. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Thuận có trách nhiệm triển khai
kịp thời các chính sách tín dụng của Trung ương và địa phương gắn với mở
rộng tín dụng cho sản xuất, kinh doanh, tập trung vào lĩnh vực ưu tiên như nông
nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa.... Đẩy mạnh công tác
thông tin tuyên truyền đến doanh nghiệp các cơ chế, chính sách và văn bản chỉ
đạo của ngành và địa phương có liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng;
tiếp tục phối hợp các Sở, ngành, địa phương để nắm bắt kịp thời những khó
khăn, vướng mắc, nhất là trong việc tiếp cận vốn ngân hàng để có biện pháp xử
lý kịp thời, tạo điều kiện kết nối doanh nghiệp và ngân hàng trong quan hệ tín
dụng. Chỉ đạo các Tổ chức tín dụng tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn, mở rộng
cho vay. Đơn giản hóa thủ tục vay vốn, đảm bảo an toàn vốn vay phù hợp với
quy định.
12. Về phía các Hiệp hội, Doanh nghiệp, đề nghị thực hiện quyền và
nghĩa vụ của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật; đề cao đạo đức,
văn hoá, liêm chính trong kinh doanh. Tạo điều kiện thành lập các tổ chức
Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp; đẩy mạnh tái cơ cấu, liên
kết, hợp tác kinh doanh, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến,
nâng cao năng lực quản trị, năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh, tích cực
chủ động tham gia có hiệu quả hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế; đề cao
trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, tích cực các hoạt động an sinh
xã hội tại địa phương.
III. Giải quyết các kiến nghị của các Hiệp hội, doanh nghiệp
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các kiến nghị của Hiệp hội, doanh
nghiệp; chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ
được phân công và thẩm quyền quy định có trách nhiệm nghiên cứu, giải quyết
kịp thời và có văn bản trả lời cho Hiệp hội, doanh nghiệp trước ngày 31 tháng
7 năm 2018, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Nội
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dung nào vượt thẩm quyền thì đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem
xét, quyết định.
Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã, thành phố trực tiếp quán triệt nội dung kết luận này đến cán bộ,
công chức, viên chức thuộc ngành, cấp mình và bàn biện pháp triển khai thực
hiện tốt để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,
phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường đôn đốc, kiểm tra
việc thực hiện Thông báo này./.
Nơi nhận:
TL. CHỦ TỊCH
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo);
PHÓ VĂN PHÒNG
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như thành phần dự họp;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Phòng: TH, ĐTQH&XD, KGVX, NC, NV;
- Lưu: VT, KT. Vân
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