
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRỰC NINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
  Số:          /UBND-TP Trực Ninh, ngày      tháng 4 năm 2020 

V/v rà soát, tổng hợp vướng mắc, 

hạn chế của hệ thống pháp luật 

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị. 

 

Thực hiện Công văn số 299/UBND-VP8 ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh về 

việc cung cấp thông tin, phản ánh về những vướng mắc, hạn chế của hệ thống 

pháp luật để báo cáo Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ; UBND huyện yêu 

cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, tổng hợp 

những vướng mắc, hạn chế của quy định pháp luật (mâu thuẫn, chồng chéo, 

không phù hợp thực tiễn…) gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển và đề xuất 

hướng hoàn thiện để giải phóng nguồn nhân lực tạo điều kiện cho sản xuất, kinh 

doanh, phát triển kinh tế- xã hội; tập trung một số lĩnh vực sau: 

1. Phòng Tài chính- Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà 

soát các quy định: 

- Về điều kiện gia nhập thị trường, tổ chức, quản lý và hoạt động của doanh 

nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước và hợp tác xã); 

- Về phê duyệt, triển khai, tổ chức thực hiện, chấm dứt dự án đầu tư (bao 

gồm cả đầu tư công); 

- Về tài chính, thuế; quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, 

kinh doanh tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phồi hợp với các cơ quan liên 

quan rà soát các quy định về đất đai, tài nguyên, môi trường, kinh doanh bất 

động sản. 

3. Phòng Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát 

các quy định về xây dựng. 

4. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan rà soát các quy định về lao động, việc làm và an sinh xã hội. 

5. Các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát các quy định 

- Về kiểm tra chuyên ngành; 

- Về đảm bảo đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 

(trong đó, lưu ý tới vấn đề chuyển đổi số quốc gia, các mô hình kinh doanh mới 

trên nền tảng công nghệ số, khởi nghiệp sáng tạo, đầu tư mạo hiểm, thương mại 

điện tử, tạo dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, định danh số 

và xác thực điện tử, thanh toán điện tử, quản lý thuế); 

- Về phân cấp, phân quyền; 



- Về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh nhằm kịp thời ứng phó và 

giảm thiểu tác động của dịch bệnh Covid-19 đến nền kinh tế. 

6. Các cơ quan, đơn vị gửi Báo cáo kết quả rà soát, tổng hợp về UBND 

huyện (qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành về Phòng Tư pháp và 

Email: phongtuphaptrucninh@gmail.com) trước ngày 13/4/2020. 

7. Phòng Tư pháp: 

- Rà soát các quy định về dịch vụ bổ trợ tư pháp, tiếp cận pháp luật của 

doanh nghiệp. 

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện; tổng hợp báo cáo UBND huyện, 

UBND tỉnh trước ngày 14/4/2020./. 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như kính gửi; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

     Lưu Văn Dương 
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