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ỦY BA HÂ DÂ
TỈH BÌH DƯƠG

CỘG HÒA XÃ HỘI CHỦ GHĨA VIỆT AM

Số: 629/KH-UBND

Bình Dương, ngày 14 tháng 02 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện ghị quyết số 02/Q-CP ngày 01/01/2019 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 2019
và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 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 2019 và định hướng đến năm 2021, Ủy ban nhân
dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:
I. Đánh giá tình hình
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 2480/KH-UBND
ngày 6/6/2018 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày
15/5/2018 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 2018 và
những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Bình Dương; đồng thời chỉ đạo các sở, ban,
ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc các nhiệm
vụ đã đề ra nhằm góp phần đNy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải cách các quy
định về điều kiện kinh doanh, về quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa, dịch vụ xuất,
nhập khNu, phù hợp với thông lệ quốc tế. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin
trong quản lý nhà nước, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ
công trực tuyến, triển khai đồng bộ, hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
Trong năm 2018, đã đạt một số kết quả tiêu biểu như sau: triển khai thực hiện thủ
tục đăng ký thành lập doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc theo cam kết giữa Ủy ban
nhân dân tỉnh và Phòng Thương mại và công nghiệp Việt N am; đăng ký doanh nghiệp
qua mạng điện tử đạt trên 95%; thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục cấp Giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư; thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo
quy định, kết quả đến nay đã có 10.078/10.160 đơn vị, doanh nghiệp toàn tỉnh thực
hiện giao dịch điện tử và qua mạng internet, đạt 98,9%; thực hiện ứng dụng công nghệ
thông tin đạt tỷ lệ 100% trong nộp tờ khai, nộp thuế; duy trì và tiếp tục thực hiện thủ
tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khNu trên hệ thống thông quan điện tử tự động
(VN ACCS/VCIS); đơn giản hóa thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
giảm thời gian và thủ tục đăng ký thế chấp và xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và
tài sản gắn liền với đất; triển khai rà soát quy trình tiếp cận điện năng cho khách hàng
từ lưới điện trung áp.

