
Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 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 2020; Công văn số 883/BTP-

QLXLVPHC&TDTHPL ngày 13/3/2020 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn 

triển khai các hoạt động nhằm nâng xếp hạng Chỉ số B1 năm 2020; để tiếp tục 

cải thiện điểm số và nâng xếp hạng Chỉ số B1 trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 

2020, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 

Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Đài Phát thanh - Truyền hình 

tỉnh, Báo Lai Châu, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp được giao tại Công văn số 

902/UBND-NC ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện nâng xếp 

hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật. 

2. Kịp thời xử lý hoặc kiến nghị, tham mưu trình cơ quan có thẩm quyền 

xử lý các bất cập trong việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật chưa đáp 

ứng yêu cầu hoặc chưa phù hợp với mục tiêu giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp 

luật. 

3. Bố trí biên chế, kinh phí phù hợp để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, 

giải pháp nhằm giảm chi phí tuân thủ pháp luật thuộc phạm vi ngành, đơn vị, địa 

phương mình. 

4. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế 

cửa khẩu Ma Lù Thàng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong quá trình 

thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho 

doanh nghiệp kịp thời, chủ động phản ánh các khó khăn, vướng mắc, đề xuất các 

giải pháp nhằm nâng xếp hạng Chỉ số B1; đồng thời gửi báo cáo tình hình nâng 
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Kính gửi: 

 

 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Báo Lai Châu; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 
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xếp hạng chỉ số B1 theo tinh thần của Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ 

năm 2020 (theo Biểu mẫu và Phụ lục kèm theo Công văn số 902/UBND-NC 

ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh) về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) 

trước ngày 29/5/2020 đối với báo cáo 6 tháng, trước ngày 30/11/2020 đối với 

báo cáo năm để tổng hợp. 

5. Giao Sở Tư pháp tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình nâng xếp hạng 

Chỉ số B1 theo tinh thần của Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ năm 2020 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Bộ Tư pháp định kỳ 6 tháng (trước ngày 

04/6/2020) và báo cáo năm (trước ngày 07/12/2020). 

Căn cứ nội dung Công văn, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh: U; 

- VP UBND: V; 

- Lưu: VT, Th3. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Tiến Dũng 
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