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UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /KH-STN&MT Hà Nam, ngày       tháng 03 năm 2022 

                      

  
 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ về việc 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 2022 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh Hà 

Nam Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

về việc 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 2022; Sở Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nam xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Quán triệt triển khai tới các đơn vị; công chức,viên chức và người lao động 

nội dung Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về việc 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 2022  và Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 

26/01/2022 của UBND tỉnh Hà Nam Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ về việc 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 2022). 

- Cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

nhằm thích ứng với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và 

tăng sức chống chịu của nền kinh tế trong bối cảnh dịch Covid-19; đẩy mạnh tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản 

xuất kinh doanh, thích ứng linh hoạt, hiệu quả với dịch bệnh.  

2. Yêu cầu: 

- Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều 

kiện thực tế của ngành.  

- Tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện của các 

đơn vị; báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ và yêu cầu của UBND Tỉnh. 

- Các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức đối thoại, 

trao đổi với người dân và doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt các phản hồi chính sách 

và giải quyết các khó khăn, vướng mắc; tăng cường công tác truyền thông về cải 

thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh thuộc phạm vi trách 

nhiệm của đơn vị. 
II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung: 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=19/NQ-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=19/NQ-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=19/NQ-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=19/NQ-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Tiếp tục nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, 

thân thiện, công khai, minh bạch, an toàn; xây dựng nền hành chính hiện đại, 

chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp góp phần 

thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2022 của tỉnh theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 

2020-2025 đã đề ra. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

- Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh hướng dẫn chỉ số xếp hạng của các 

Bộ, ngành Trung ương,  xây dựng các chỉ số của đơn vị và phấn đấu đạt được mức 

trung bình chung của cả nước về cải thiện môi trường kinh doanh: Nâng xếp hạng 

các chỉ số chất lượng quản lý đất đai (B3). 

- Triển khai có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra tại Kế hoạch số 3705/KH-

UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình chuyển đổi số 

quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Hà Nam nhằm cụ thể hóa 

việc triển khai thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030”. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp các dịch vụ công; 

đẩy mạnh thực hiện phương thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC 

qua dịch vụ bưu chính công ích; đơn giản hóa, công khai, minh bạch, rút ngắn thời 

gian giải quyết TTHC… tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp sản 

xuất kinh doanh trên địa bàn. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 

09/8/2019 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh 

toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công:  
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

Các đơn vị có liên quan tập trung xây dựng các giải pháp để thực hiện mục tiêu 

chung và mục tiêu cụ thể của kế hoạch này. Bên cạnh đó còn tập trung một số nhiệm 

vụ và giải pháp sau: 

1. Tăng cường trách nhiệm của các đơn vị được phân công  cải thiện các 

nhóm chỉ số, chỉ số thành phần 

a) Giao các đơn vị  chủ trì tham mưu triển khai thực hiện theo hướng dẫn để cải 

thiện các nhóm chỉ số, chỉ số thành phần (theo như nhiệm vụ Chính phủ phân công tại 

Nghị quyết số 02/NQ-CP), cụ thể như sau: 

- Các đơn vị có liên quan: Phòng Giao đất- Định giá đất; phòng Quy hoạch, 

Đăng ký và Đo đạc bản đổ, Văn phòng Đăng ký đất đai tập trung xây dựng các giải 

pháp để thực hiện mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của kế hoạch này: Chỉ số B3. 

- Các đơn vị tham mưu, làm đầu mối theo dõi thực hiện các nhóm chỉ số, B3 có 

trách nhiệm: 

+ Căn cứ Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh Hà 

Nam Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về 

việc 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 2022 xây dựng kế hoạch của đơn 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=19/NQ-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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vị mình để thực hiện Nghị quyết, trong đó xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân 

và tiến độ thực hiện đối với nhiệm vụ được giao. 

+ Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tại đơn vị mình; kịp thời tham mưu đề 

xuất, báo cáo tháo gỡ vướng mắc, phát sinh (nếu có) để cải thiện các chỉ số được 

phân công. 

+ Tổng hợp kết quả thực hiện cải thiện các chỉ số được phân công, trước ngày 

10 tháng 6 và ngày 10 tháng 12 năm 2022  gửi Văn phòng sở để báo cáo UBND 

tỉnh để tổng hợp, báo cáo chung về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết. 

2. Cải cách thực chất các quy định về điều kiện kinh doanh 

a) Các đơn vị: 

- Tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ triển khai lập, 

thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư, thủ tục môi trường… nhằm 

phục vụ kịp thời cho các doanh nghiệp trong tỉnh; đăng tải các thủ tục hành chính 

trong các lĩnh vực nêu trên tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, trụ sở 

cơ quan, cổng thông tin điện tử của Sở tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh 

nghiệp, cá nhân dễ dàng tra cứu và tìm hiểu TTHC. Đồng thời rà soát các thủ tục 

còn rườm rà, chồng chéo để chỉnh sửa bổ sung, thay thế kịp thời tạo thuận lợi cho 

người dân, doanh nghiệp. 

- Rà soát đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ sửa đổi các quy định, các 

cơ chế chính sách để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho người dân, doanh 

nghiệp. 

- Theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ, 

tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19. 

- Tiếp tục rà soát các quy định chồng chéo, mâu thuẫn về đầu tư, đất đai, xây 

dựng... kịp thời báo cáo UBND tỉnh để báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, điều 

chỉnh cho phù hợp.   

- Đẩy mạnh cải cách về đăng ký đất đai, đổi mới hành chính đất đai: 

+ Phối hợp với UBND các huyện,thị xã và Thành phố xây dựng hệ thống 

thông tin, cơ sở dữ liệu về đất đai, tham gia xây dựng các quy định cho phép người 

dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận bản đồ thửa đất. 

+ Tập trung xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về đất đai; nâng cấp 

cơ sở hạ tầng kỹ thuật, lập kế hoạch hóa và lưu trữ hồ sơ địa chính ở dạng số để đưa 

vào khai thác sử dụng tại các Văn phòng đăng ký đất đai; ứng dụng công nghệ 

thông tin trong thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

tài sản gắn liền với đất. 

+ Triển khai mạnh mẽ việc kết nối liên thông tin điện tử để trao đổi thông tin 

dữ liệu đất đai giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế trong việc xác định 

nghĩa vụ tài chính khi người sử dụng đất thực hiện giao dịch về đất đai, tài sản gắn 

liền với đất. 

+ Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định cho phép người dân, 

doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận bản đồ thửa đất, hoàn thành trong năm 2023. 

b) Văn phòng sở chủ trì:  

- Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật; tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát các văn 

bản quy phạm pháp luật nhằm đề xuất loại bỏ những văn bản, quy định chồng chéo, 
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không phù hợp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phát triển của 

doanh nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh. 

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong việc tuân thủ các quy định về kiểm soát 

thủ tục hành chính, đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong quá trình soạn 

thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và trong quá trình thực thi. 

- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của ngành ở cấp huyện và tỉnh. 

3. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số; tăng cường cải cách 

toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành; cắt giảm, đơn giản hóa thủ 

tục hành chính 

a. Các đơn vị 

- Cung cấp danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tích hợp 

trên cổng dịch vụ công quốc gia đảm bảo đạt 30% trở lên.  

- Sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng 

dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh và cổng dịch vụ công 

quốc gia.  

- Rà soát các thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian. 

b. Thanh tra sở 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ và Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh về nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra trên địa bàn tỉnh; đảm 

bảo nguyên tắc không thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp quá 01 lần/năm. 

- Chủ trì theo dõi tình hình và đánh giá kết quả thực hiện cải cách về quản lý, 

kiểm tra chuyên ngành. Công khai kết quả xử lý các vụ việc trên phương tiện thông 

tin đại chúng và trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra 

việc thực hiện các kết luận thanh tra của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo các kiến nghị 

được triển khai thực hiện. 

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo đúng chương trình, kế hoạch; 

không chồng chéo, tuân thủ đúng thời gian, thời hạn thanh tra nhằm giảm bớt thời 

gian cho doanh nghiệp; đồng thời rà soát lại kế hoạch thanh tra, kiểm tra để hạn chế, 

giảm các hoạt động thanh tra, kiểm tra trong thời kỳ dịch bệnh, không thanh tra 

ngoài kế hoạch, chuyển từ phương pháp tiền kiểm sang hậu kiểm. Đối với những dự 

án đã thanh tra, khẩn trương hoàn thành kết luận, tham mưu, đề xuất hướng xử lý 

theo quy định của pháp luật.  

c) Trung tâm Công nghệ Thông tin TN&MT:  

- Tiếp tục hoàn thiện Chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam, từng bước thực hiện 

chuyển đổi số, hướng tới xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số theo chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020. 

- Theo dõi, hướng dẫn và đánh giá hiệu quả việc cung cấp thông tin trên 

Cổng thông tin điện tử tăng cường tính minh bạch trong tiếp cận thông tin của 

người dân, doanh nghiệp.  

- Tăng cường tuyên truyền về việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tại 

cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.  



5 

 

- Thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin, 

xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh.  

4. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4: 

a) Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 

31/7/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh. 

b) Triển khai thực hiện nghiêm Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 

02/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính 

thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam. 

- Thường xuyên rà soát, cập nhật, điều chỉnh kịp thời, đầy đủ, chính xác các 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Hệ thống phần mềm Một cửa điện 

tử và Dịch vụ công trực tuyến. Đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đơn vị căn cứ và Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch tổ chức thực 

hiện cụ thể tại cơ quan, đơn vị mình, đảm bảo phù hợp, hiệu quả. Định kỳ 6 tháng 

(trước ngày 10/6/2022) và cuối năm (trước ngày 10/12/2022), báo cáo Lãnh đạo sở 

qua Văn phòng sở để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

2. Giao Văn phòng sở theo dõi, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện Kế 

hoạch này, báo cáo Lãnh đạo sở xem xét, chỉ đạo. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ 

thể trong Kế hoạch này, các đơn vị chủ động đề xuất gửi Văn phòng sở tổng hợp báo cáo 

Lãnh đạo sở xem xét, quyết định./. 

 
 

 

Nơi nhận: 

  - UBND tỉnh (BC); 
 GIÁM ĐỐC 

- Lãnh đạo Sở; 
 

 
- Các đơn vị thuộc Sở;   
- Lưu: VT, VP.   
   

   

     Nguyễn Văn Hảo 
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