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BÁO CÁO 

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

 
 

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên 
 

Thực hiện Công văn số 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 

29/3/2019 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn nâng xếp hạng chi phí tuân thủ 
pháp luật (chỉ số B1), Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên báo cáo việc thực hiện 

các nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số 
B1 của 06 tháng đầu năm 2022 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. Về xây dựng, hoàn  thiện thể chế để giảm chi phí tuân thủ pháp luật 

Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan do Ban Quản 

lý khu kinh tế tham mưu UBND tỉnh ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung các quy 
định chưa phù hợp, cản trở điều kiện đầu tư kinh doanh, gây khó khăn, phiền hà 

cho doanh nghiệp, góp phần giảm chi phí tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.  

2. Về tổ chức thi hành pháp luật 

2.1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và 
cộng đồng doanh nghiệp. 

Tiếp tục ban hành văn bản chỉ đạo doanh nghiệp KCN, KKT thực hiện một 
số nhiệm vụ như: Tăng cường thông tin tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, 

khuyến cáo đề người lao động đề cao cảnh giác, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các 
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời tuyên truyền, vận động, thông 

tin đến các doanh nghiệp và người lao động thời gian và địa điểm tổ chức tiêm 
vắc xin mũi 3 phòng chống dịch Covid-19, đã có 100% số người lao động tại các 
doanh nghiệp tiêm đủ 03 mũi vắc xin (đối với những người đủ điều kiện tiêm 

chủng). Hiện nay đang triển khai thực hiện hướng dẫn người lao động đăng ký 
tiêm vắc xin mũi 4. 

Thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của doanh 
nghiệp trong các KCN và KKT để nhắc nhở, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện 

đúng các quy định của phát luật, nhờ đó hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật của 
các doanh nghiệp. 
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Tại đơn vị, Lãnh đạo Ban thường xuyên quán triệt, thực hiện tốt các văn 
bản về kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải cách hành chính, phòng chống tham 

nhũng, lãng phí, an toàn giao thông... đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức 
và người lao động cơ quan thông qua các hội nghị, cuộc họp giao ban hoặc bằng 

văn bản nhắc nhở,... Kết quả trong 06 tháng đầu năm 2022 không có trường hợp 
cán bộ công chức, viên chức nào vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật. 

2.2. 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 

Thường xuyên đăng ký cho công chức, viên chức tham gia các lớp tập 
huấn về những điểm mới sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các quy 

định pháp luật về đầu tư kinh doanh, xây dựng, môi trường bảo đảm đầy đủ, kịp 
thời. Tham gia tập huấn bồi dưỡng kiến thức về pháp luật phòng, chống tham 

nhũng, khiếu nại, tố cáo và chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi hành công 
vụ,... Tổ chức quán triệt cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách 

nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ; thực hiện nghiêm các quy định 
pháp luật về thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp KCN, KKT.  

2.3. 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. 

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Ban Quản lý Khu kinh tế không có tiếp nhận 
phản ánh, khiếu nại, tố cáo của doanh nghiệp. 

2.4. Về cải cách thủ tục hành chính 

Thực hiện Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của 

UBND tỉnh Phú Yên về cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2022, 
Ban Quản lý Khu kinh tế đã xây dựng, triển khai Kế hoạch cải cách hành chính 

Nhà nước năm 20221; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết 
TTHC, nhất là việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đảm 

bảo công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính. Đồng thời, đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền để các nhà đầu tư, doanh nghiệp hiểu về lợi ích của việc 
đăng ký giải quyết thủ tục hành chính thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4. Bên cạnh đó, Ban Quản lý cũng đã lập Kế hoạch hoạt động 
kiểm soát thủ tục hành chính năm 20222; Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành 

chính năm 20223.  

Kết quả từ đầu năm 2022 đến nay, Ban Quản lý Khu kinh tế đã tiếp nhận, 

giải quyết 48 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó trả trước hạn và đúng hạn: 48 hồ 
sơ, đạt tỷ lệ 100% (trong đó trước hạn 47 hồ sơ; đúng hạn 01 hồ sơ.) 

                                                 
1 Kế hoạch số 06/KH-KKT ngày 25/01/2022; 
2 Kế hoạch số 02/KH-KKT ngày 12/01/2022; 
3 Kế hoạch số 07/KH-KKT ngày 14/02/2022; 
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II- KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG THỰC HIỆN MỘT SỐ 

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

NÂNG CHỈ SỐ XẾP HẠNG B1 VÀ NGUYÊN NHÂN 

Thời gian qua, Ban Quản lý Khu kinh tế đã tích cực triển khai các giải 
pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, 

doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy 
nhiên, vẫn chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn đầu tư vào các KCN, KKT 

làm đầu tàu dẫn dắt để thu hút nhiều nhà đầu tư đầu tư vào các KCN, KKT Nam 
Phú Yên. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong 

các KCN, KKT còn gặp nhiều khó khăn do thời gian ảnh hưởng dịch Covid -19 
kéo dài, tình hình giá cả nhiều mặt hàng đầu vào có xu hướng tăng cao,… đã làm 

ảnh hưởng đến tình hình hoạt động SXKD của các doanh nghiệp. Công tác bồi 
thường, giải phóng mặt bằng và giao đất, cho thuê đất một số dự án còn kéo dài 

làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án đầu tư.  

Trên đây là báo cáo việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi 

phí tuân thủ pháp luật, nâng cao xếp hạng chỉ số B1 của Ban Quản lý Khu kinh tế 
Phú Yên trong 06 tháng đầu năm 2022, kính gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo./. 
 

 Nơi nhận:   
- Như trên; 
- Trưởng Ban BQLKKT (b/c); 
- Các PTB BQLKKT; 
- Các phòng, ban, đơn vị; 
- Lưu: VT, QLDN. 

 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 
 

 

 
 

 
Nguyễn Vũ Tố Quyên 
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