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KẾ HOẠCH  

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 

  

Căn cứ 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; tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, 

giải pháp các Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ các ngày 01/01/2019, ngày 

01/01/2020, ngày 01/01/2021. 

Thực hiện Công văn số 24/UBND-VP5, ngày 13/12/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Nam Định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của 

Chính phủ. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định xây dựng kế 

hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP 

ngày 01/01/2022 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 2022;  

- Tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải 

thiện chỉ số Chất lượng đào tạo nghề (B6), Chỉ số Tuyển dụng lao động thâm 

dụng tri thức (C2); Phối hợp tham mưu triển khai các chỉ số Tuân thủ pháp luật 

(B1) và các chỉ số có liên quan theo phân công nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. 

2. Yêu cầu 

- Tiếp tục chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ nhằm cải thiện môi trường kinh 

doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; rút ngắn quy trình xử lý; giảm thời 

gian thực hiện thủ tục hành chính; giảm chi phí hành chính; tích cực thực hiện 

hiện đại hóa hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân trong 

giao dịch hành chính. Đạt chỉ tiêu cung cấp ở dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 

và 4 theo yêu cầu của Tỉnh, của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.  

-  Các đơn vị trong ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật, từng bước làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của công chức, 

viên chức và người dân đối với công tác Lao động – Thương binh và Xã hội. 

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tinh thần, thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp 

của cán bộ, công chức, viên chức; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu 

các đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tại đơn vị. 
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- Thủ trưởng các phòng nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở chủ động và 

tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành và nghiêm túc triển khai thực hiện Kế 

hoạch này; coi cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên.  

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tiếp tục tăng cường trách nhiệm, tính chủ động của các đơn vị được 

phân công làm đầu mối theo dõi cải thiện các chỉ số. 

Các phòng nghiệp vụ: Dạy nghề, Việc làm - An toàn lao động, Lao động 

Tiền lương – Bảo hiểm xã hội, Thanh tra Sở, Văn phòng Sở[1] chủ động cập nhật, 

hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại 

các Nghị quyết số 02/NQ-CP từ năm 2019 đến năm 2022 của Chính phủ, các Kế 

hoạch số 25/KH-UBND ngày 26/02/2019, Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 

27/02/2020, Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 19/01/2021, Kế hoạch 99/KH-

UBND ngày ngày 20/8/2021 và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP 

ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh Nam Định.  

- Tập trung thực hiện có hiệu quả các chỉ số: Chất lượng đào tạo nghề; Cơ 

hội việc làm trong các ngành thâm dụng tri thức; Giải quyết tranh chấp hợp đồng; 

Ứng dụng công nghệ thông tin; Mức độ tham gia giao dịch trực tuyến theo hướng 

dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các Bộ đầu mối và UBND tỉnh. 

- Chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Sở báo cáo UBND tỉnh  tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, giải pháp, nhiệm vụ phát sinh để 

cải thiện các chỉ số được phân công; 

- Thực hiện theo dõi tình hình, báo cáo kết quả thực heinej các chỉ số được 

phân công; thực hiện cập nhật trên hệ thống thông tin báo cáo theo quy định. 

2. Phối hợp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: 

- Tiếp tục rà soát, kiến nghị bãi bỏ các điều kiện kinh doanh quy định tại 

các luật chuyên ngành liên quan  

- Nghiên cứu, rà soát các quy định pháp luật có liên quan đến chức năng 

quản lý nhà nước của ngành nhất là các Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động 

sản, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Hợp tác xã và các điều khoản liên quan 

trong các Nghị định hướng dẫn thi hành. Kịp thời đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ 

sung đối với những quy định đã không còn phù hợp với thực tế khách quan; quy 

định không hợp lý; quy định không rõ ràng, cụ thể; quy định chồng chéo, mâu 

thuẫn và các quy định khác nhau về cùng một vấn đề,...  

- Tiếp tục thúc đẩy cải cách quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng 

hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý, kiểm tra chuyên ngành của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội theo nguyên tắc nhà nước quy định tiêu chuẩn an 

toàn, người sản xuất, kinh doanh tự tuân thủ. Nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ 

                                           
[1] đã được phân công làm đầu mối tại Công văn số 653/SLĐTBXH-VP ngày 20/4/2020 của Sở 
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sung các quy định về quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập 

khẩu tại các Luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu triển 

khai hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động khi thực hiện chính 

sách tích tụ đất nông nghiệp; phát triển mạnh thị trường quyền sử dụng đất 

- Tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo Quyết 

định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

“Chương trình chuyên đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến nam 2030” 

đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4 theo tỷ lệ UBND tỉnh yêu cầu; Ứng dụng công nghệ thông tin để 

minh bạch hoá quy trình, thủ tục; 

- Tăng cường cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định 

kinh doanh. Tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết 

số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình 

cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 

2020 - 2025. Thực hiện việc 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 từ ngày 01 

tháng 6 năm 2022.Tiếp nhận, xử lý kịp thời, hiệu quả phản ánh, kiến nghị của 

doanh nghiệp, người dân về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện 

các quy định liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh và công khai kết quả xử 

lý. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, xây dựng và hướng dẫn 

triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch trung, dài hạn về giảm nghèo đa chiều 

với mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể. 

- Khuyến khích doanh nghiệp cơ cấu lại sản xuất, kinh doanh hướng tới 

phát triển bền vững, đổi mới, sáng tạo, trong đó chú trọng các yếu tố bảo vệ môi 

trường, chống biến đổi khí hậu, tạo cơ hội việc làm cho nhóm đối tượng dễ bị tổn 

thương. 

- Tiếp tục tham mưu, hướng dẫn tổ chức thực hiện hỗ trợ người dân và 

doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục tác động tiêu cực của dịch 

bệnh COVID-19. Triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả các giải 

pháp của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. 

3. Giải pháp 

- Tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị 

quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và các Kế hoạch triển khai 

thực hiện của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của UBND tỉnh. Tăng 

cường công tác thông tin, tuyên truyền và đối thoại chính sách để tạo sự đồng 

thuận trong nhân dân, nhất là trong xử lý những vấn đề lớn, khó, vấn đề có tính 

phức tạp. 

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 

của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong cơ 
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quan hành chính nhà nước các cấp của tỉnh Nam Định, nhất là đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ trực tiếp với nhà đầu tư, doanh nghiệp.  

- Nghiên cứu đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc và những 

tồn tại hạn chế (nếu có) trong công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC góp phần nâng cao chỉ số Chỉ số 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và 

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); tạo sự chuyển biến 

mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền 

thân thiện, liêm chính, hành động, sáng tạo và hiệu quả. 

- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về 

thực hiện công tác CCHC theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 

25/4/2017 và Kế hoạch số 23/KH-SLĐTBXH ngày 27/7/2017 của Sở thực hiện 

Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 quy định trách nhiệm người đứng 

đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác CCHC. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Trên cơ sở những nội dung của Kế hoạch này, Thủ trưởng các đơn vị 

thuộc Sở tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả và chịu trách nhiệm 

trước Giám đốc Sở về thực hiện các nhiệm vụ được phân công. 

2. Trước ngày 20/5 và ngày 25/11 các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Nghị 

quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2021 của Chính phủ và các nội dung của Kế hoạch 

này trong 06 tháng và cả năm gửi Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo theo quy 

định. 

3. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện tốt Kế 

hoạch này. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc các đơn vị 

kịp thời báo cáo các đơn vị kịp thời xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư);             

- Các PGĐ Sở (để chỉ đạo);  

- Các phòng nghiệp vụ; 

- Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;           Để  thực hiện 

- Cổng TTĐT của Sở; 

- Lưu VT; VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Đức Trọng 
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