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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ về 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 Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về 

những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 

03/3/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng 

kế hoạch với một số nhiệm vụ, nội dung chủ yếu sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 02/NQ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022;  

- Tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình 

đẳng, thông thoáng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển.  

2. Yêu cầu 

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Nghị quyết đến các 

phòng, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nhằm nâng cao 

nhận thức, hiểu rõ tầm quan trọng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong việc 

triển khai thực hiện.  

- Các phòng, đơn vị bám sát các văn bản của Trung ương, của Tỉnh đồng 

thời phải gắn với nội dung của Kế hoạch này để triển khai thực hiện nhiệm vụ; 

thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, bổ sung, cập nhật những chủ trương, 

nhiệm vụ mới để đáp ứng với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn; đề cao tinh thần 

chủ động, sáng tạo, đổi mới, gắn trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu để 

mọi nhiệm vụ được thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao nhất. 



II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo 

“Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030” đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính 

- Rà soát, triển khai các giải pháp nâng cao tỷ lệ cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, 4; đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ 

bưu chính công ích;  

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ. 

2. Tăng cường cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

- Từng bước thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa - Trung tâm 

phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh theo quy định tại 

Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ. 

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện rà soát các thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết để đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải 

quyết; thực hiện công khai các thủ tục hành chính, kết quả xử lý trên Cổng thông 

tin điện tử của Tỉnh. 

3. Tiếp tục chú trọng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản 

xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid - 19 

- Thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban 

hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19”. 

- Phục hồi và phát triển ngành du lịch, khai thác hợp lý các nguồn lực phát 

triển; nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp với tình hình dịch 

bệnh Covid-19; tiếp tục đổi mới các hoạt động quảng bá, xúc tiến; thực hiện 

hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch. 

4. Kiểm soát các hoạt động thanh tra, kiểm tra đảm bảo môi trường 

kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp 

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017của Thủ 

tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra kiểm tra đối với doanh 

nghiệp. 

- Kiểm soát chặt chẽ quá trình tiếp xúc của cán bộ với doanh nghiệp. 



III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các phòng, đơn vị tổ chức quán triệt tuyên truyền Nghị 

quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Kế hoạch số 35/KH-

UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương 

trong thực thi công vụ. 

2. Giao Văn phòng Sở theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, đơn vị 

thực hiện nghiêm kế hoạch này. Định kỳ tổng hợp báo cáo theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Sở KHĐT; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đào Mạnh Huân 
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