ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐÔNG HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:02 /CTr - UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đông Hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND THỊ XÃ
Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày
01/3/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022
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 2021
Thực hiện Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 01/3/2022 của
UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 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, UBND thị xã xây dựng
kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tăng số lượng hợp tác xã, hộ
kinh doanh thành lập mới; phấn đấu trong năm 2022 thành lập mới khoảng 2 hợp
tác xã, 500 hộ kinh doanh cá thể, phấn đấu nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển
bền vững, chú trọng các yếu tố bảo vệ môi trường… nhằm thích ứng với xu thế
phát triển của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tăng sức chống chịu của nền
kinh tế thị xã trong bối cảnh dịch COVID-19.
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo môi trường đầu tư thông thoáng,
thuận lợi, đảm bảo mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được tự do
kinh doanh các lĩnh vực theo quy định của pháp luật; Tập trung tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực xã hội tại địa phương nhằm thu hút đầu tư
trong và ngoài nước, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển sang loại hình doanh
nghiệp.
- Phát triển nền kinh tế tư nhân trên địa bàn thị xã, hiệu quả, bền vững, thực
sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, không ngừng nâng
cao đời sống Nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo quốc phòng,
an ninh.
2. Yêu cầu
- Xây dựng chính quyền hành động, kiến tạo, phục vụ phát triển, hoạt động
có hiệu lực, hiệu quả và kỷ luật, kỷ cương; nâng cao ý thức, trách nhiệm, đổi mới
tác phong, lề lối làm việc, nâng cao văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức trong thực thi công vụ, phục vụ tốt người dân và cộng đồng doanh
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nghiệp, cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của thị xã (DDCI) nói
riêng, góp phần và nâng cao chỉ số PCI, PAPI của tỉnh, tạo động lực đẩy nhanh tốc
độ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã và của tỉnh.
- Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm
thích ứng với bối cảnh dịch COVID-19, đề ra các chương trình cụ thể, có hiệu quả
để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khơi dậy tinh thần doanh nghiệp; nêu cao tinh
thần tự hào dân tộc, ý thức tuân thủ pháp luật, thực hiện liêm chính trong kinh
doanh; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức doanh nhân và trách nhiệm xã hội
của doanh nghiệp, cạnh tranh lành mạnh, chia sẻ và liên kết hợp tác; đổi mới sáng
tạo; nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm chi phí đầu vào, chi phí cơ hội, chi phí
không chính thức cho doanh nghiệp và người dân, góp phần hạn chế tỷ lệ doanh
nghiệp ngừng hoạt động, giải thể.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Nhiệm vụ và giải pháp chung
- Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nhất quán và hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp
của từng cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường tại Kế hoạch số 22/KH-UBND
ngày 21/01/2019 của UBND huyện (nay là thị xã) về triển khai thực hiện Kế hoạch
số 214/KH-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh triển khai Đề án nâng cao Chỉ
số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 và những năm tiếp theo trên địa
bàn thị xã; Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 05/12/2017 của UBND huyện (nay
là thị xã) về thực hiện Kế hoạch 175/KH-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh
và Chương trình hành động số 13-CTr/HU ngày 05/12/2017 của Huyện ủy (nay là
Thị ủy) về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn và Kế hoạch số 123/KH-UBND
ngày 29/5/2018 của UBND huyện (nay là thị xã) về chuyển đổi hộ kinh doanh sang
hoạt động theo loại hình doanh nghiệp; Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày
31/12/2021 của UBND thị xã về thực hiện Chương trình hành động của Thị ủy về
lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số liên quan đến
cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp
phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp công
nghiệp lần thứ tư.
- Triển khai thực hiện chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, hướng tới xây
dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ
doanh nghiệp chuyển đổi số. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để đảm
bảo: cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời các dữ liệu liên quan tới dịch vụ công; chú
trọng các dịch vụ công thiết thực đối với người dân (như y tế, giáo dục và đào tạo,
an sinh xã hội...); cung cấp hạ tầng cho thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt
và phát triển thương mại điện tử.
- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện các chỉ số khởi sự
kinh doanh, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan, tiếp cận điện năng, đăng
ký sở hữu và sử dụng tài sản, nộp thuế và bảo hiểm xã hội; nâng cao chất lượng hạ
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tầng du lịch, y tế, chăm sóc sức khỏe, an ninh và an toàn, vệ sinh môi trường các
khu, địa điểm du lịch.
- Phối hợp tốt trong việc tuyên truyền cung cấp dịch vụ công trực tuyến và
triển khai thực hiện có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; từng
bước cải thiện mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong các giao dịch
hành chính, dịch vụ hành chính công. Kiểm soát chặt chẽ và kịp thời đề xuất trong
việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan theo quy định.
- Thực hiện đầy đủ, nhất quán và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo mục
tiêu, chỉ tiêu đề ra tại các kế hoạch hành động về phát triển bền vững của tỉnh và
của thị xã, đảm bảo duy trì niềm tin và tăng cường đầu tư kinh doanh bền vững của
doanh nghiệp. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp cơ cấu lại
sản xuất, kinh doanh hướng tới phát triển bền vững, trong đó chú trọng yếu tố bảo
vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, tạo cơ hội việc làm cho nhóm đối tượng dễ
bị tổn thương.
- Phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh có liên quan trong việc thực thi
đầy đủ điều kiện kinh doanh đã bị bãi bỏ, những nội dung được đơn giản hóa của
các quy định về điều kiện kinh doanh; tránh việc tự đặt thêm điều kiện kinh doanh
trái quy định của pháp luật; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không thực
hiện đúng, đầy đủ các quy định mới về điều kiện kinh doanh.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện các chính sách hỗ trợ của
Trung ương, của tỉnh nhằm giảm gánh nặng về chi phí cho các doanh nghiệp bị
ảnh hưởng bởi dịch COVID -19 như: giảm tiền thuê đất, giảm thuế thu nhập doanh
nghiệp, giảm giá điện, nước, miễn hoặc giảm tiền BHXH cho doanh nghiệp và
những người lao động phải nghỉ việc trong thời gian cách ly, gia hạn các khoản nợ
đến hạn tại ngân hàng để giảm áp lực cho doanh nghiệp.
2. Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể
a) Văn phòng HĐND&UBND thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị
tham mưu giúp UBND thị xã:
- Triển khai kịp thời các ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị
xã, Phó Chủ tịch UBND thị xã đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường.
- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan công tác kiểm soát thủ tục hành
chính theo quy định.
- Triển khai thực hiện và thường xuyên tổ chức kiểm tra việc giải quyết
TTHC tại Bộ phận Một cửa thị xã và tình hình thực hiện công tác cải cách TTHC
tại UBND các xã, phường.
b) Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị và
UBND các xã, phường thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tham mưu UBND thị xã tổ chức thực hiện Luật Doanh nghiệp 2020; Luật
Đầu tư 2020 và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020.
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- Chủ trì đôn đốc các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường tổ chức thực
hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 21/01/2019 của UBND huyện (nay là thị xã)
về triển khai thực hiện Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 10/12/2018 của UBND
tỉnh triển khai Đề án nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019
và những năm tiếp theo trên địa bàn thị xã; Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày
05/12/2017 của UBND huyện (nay là thị xã) về thực hiện Kế hoạch 175/KHUBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh; Chương trình hành động số 13-CTr/HU
ngày 05/12/2017 của Huyện ủy (nay là thị ủy) về phát triển kinh tế tư nhân trên địa
bàn và Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 29/5/2018 của UBND huyện (nay là thị
xã) về chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp.
- Tham mưu UBND thị xã tăng cường quản lý hoạt động sau đăng ký của hộ
kinh doanh; tuyên truyền các chính sách hỗ trợ của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ
và vừa liên quan đến hộ kinh doanh. Phối hợp vận động các hộ kinh doanh đang
hoạt động (có doanh thu lớn, nộp thuế lớn) chuyển đổi sang hoạt động theo các
loại hình doanh nghiệp theo quy định. Triển khai phổ biến các chính sách mới về
tài chính kế toán cho các hợp tác xã trên địa bàn.
c) Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và
UBND các xã, phường thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thị xã, UBND
các xã, phường thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, công khai minh bạch
chủ trương, quy hoạch, kế hoạch của tỉnh, của thị xã về tình hình triển khai các dự
án lớn và các vấn đề mà cử tri, dư luận, báo chí và người dân quan tâm để tạo sự
đồng thuận trong triển khai thực hiện.
- Tham mưu, giúp UBND thị xã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông,
các doanh nghiệp viễn thông quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng
thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Phú Yên.
- Tham mưu, giúp UBND thị xã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông
triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể để xây dựng Chính
quyền điện tử, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà
nước, tăng cường công khai minh bạch thông tin, cung cấp dịch vụ công tốt hơn
cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng
công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Tăng cường sử dụng
văn bản điện tử, chữ ký số, xử lý công việc trên môi trường mạng.
- Tham mưu UBND thị xã triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 17/KHUBND ngày 24/01/2022 của UBND thị xã Đông Hòa về việc thực hiện Kế hoạch
của Ban Thường vụ Thị ủy về thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU
ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy về đầu tư phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, phấn
đấu trở thành nền kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2030. Tham mưu UBND thị
xã phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp Viễn Thông thực
hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, ứng dụng công nghệ số vào du lịch
thông minh, xây dựng bản đồ số, số hóa các di tích, danh thắng.
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- Tham mưu UBND thị xã phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy
mạnh công tác xúc tiến, tuyên truyền quảng bá, cùng với việc nâng cao chất lượng
các sản phẩm du lịch, thu hút du khách đến thị xã Đông Hòa nói riêng và của tỉnh
nói chung.
d) Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND
các xã, phường thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của
Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp rút ngắn thời gian cấp
phép xây dựng và các thủ tục liên quan; giám sát và tăng cường kỷ luật kỷ cương
trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp phép xây dựng.
- Tham mưu UBND thị xã tiếp tục rà soát các Đồ án quy hoạch xây dựng
trên địa bàn thị xã để bổ sung, điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhằm quản lý thực hiện quy hoạch được tốt hơn, tạo quỹ đất hợp lý
để thu hút đầu tư; tham mưu giải quyết các vấn đề có liên quan đến địa điểm xây
dựng các dự án theo phân cấp.
- Thực hiện tốt việc công khai các thông tin thuộc lĩnh vực quản lý, trong đó
chú trọng thông tin về: Quy hoạch xây dựng; năng lực các đơn vị hoạt động xây
dựng trên địa bàn thị xã.
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra trật tự xây dựng đô thị, xử lý các trường
hợp sai phạm.
- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông,
góp phần giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, người chết và số
người bị thương.
d) Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và
UBND các xã, phường thực hiện nhiệm vụ sau:
Tiếp tục chỉ đạo tất cả các trường học trên địa bàn thị xã phối hợp với các tổ
chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán thu học phí bằng phương thức thanh
toán không dùng tiền mặt; 100% trường học trên địa bàn đô thị chấp nhận thanh
toán học phí qua ngân hàng; khuyến khích các trường học xây dựng, chuẩn hóa cơ
sở dữ liệu, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để kết nối chia sẻ thông tin với ngân hàng,
thực hiện thu học phí bằng phương thức điện tử.
e) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ
quan, đơn vị và UBND các xã, phường thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người hưởng nhận
các khoản trợ cấp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến lao động, việc làm,
an toàn, vệ sinh lao động, BHXH… đến người lao động và người sử dụng lao
động; đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động.
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- Tham mưu UBND thị xã điều tra, đánh giá nhu cầu sử dụng lao động của
các doanh nghiệp, thực hiện các chính sách liên quan đến đào tạo nghề lao động
đảm bảo cung ứng nhu cầu lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn.
- Tham mưu UBND thị xã triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả, đúng
quy định của Trung ương và tỉnh về các chính sách hỗ trợ người lao động và sử
dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã.
f) Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã,
phường thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tăng cường quản lý và triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ,
đưa nhanh các kết quả vào sản xuất và đời sống.
- Tham mưu UBND thị xã vận dụng và thực hiện tốt các cơ chế chính sách,
để các chính sách thực sự khuyến khích, thúc đẩy, thu hút các doanh nghiệp tham
gia đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tham gia chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ
sản phẩm hàng hóa quy mô lớn.
- Tham mưu UBND thị xã quản lý tốt an toàn thực phẩm, cải tiến, đa dạng
hình thức bao bì, mẫu mã sản phẩm, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng để nâng
cao chất lượng và tỷ trọng các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, khai thác thế mạnh
và nâng cao sức cạnh tranh nông sản của thị xã trên thị trường. Hướng dẫn, hỗ trợ
xây dựng và phát triển các thương hiệu cho các sản phẩm nông lâm thủy sản. Tiếp
tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “mỗi xã một sản phẩm”.
g) Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các
xã, phường thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, qua đó, tạo thêm
nguồn lực để phát triển. Tham mưu, đề xuất Sở Y tế các giải pháp tăng tỷ lệ bác sĩ
trên vạn dân để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho
người dân trên địa bàn thị xã.
- Tham mưu UBND thị xã hướng dẫn cụ thể cho UBND các xã, phường
thực hiện biện pháp xét nghiệm COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và hướng
dẫn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thực hiện hoạt động sản xuất
kinh doanh đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống
dịch. Tập trung theo dõi, nâng cao sức khỏe người dân, tăng cường khám chữa
bệnh từ xa.
h) Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã,
phường thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành
chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã theo Chỉ thị số
23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ
cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
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- Đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có
nhiều đóng góp tích cực và đề xuất giải pháp đạt hiệu quả cao; tham mưu xử lý
những tổ chức, cá nhân có hành vi tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà cho doanh
nghiệp và người dân, làm chậm tiến độ thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính.
i) Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị
và UBND các xã, phường thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án khai thác khoáng
sản làm vật liệu xây dựng thông thường, nhất là các dự án khai thác đất, cát trái
phép trên địa bàn, cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm.
- Tham mưu UBND thị xã tập trung thực hiện các giải pháp về bảo vệ môi
trường, xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp. Trong đó, tập trung tuyên
truyền, vận động và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân.
- Tham mưu UBND thị xã: tiếp tục rà soát, công khai các thủ tục hành chính
liên quan đến thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất; công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các thông tin liên quan
đến đất đai; hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư lập các thủ tục hành
chính liên quan đến đất đai, môi trường, rút ngắn thời gian giải quyết so với quy
định.
k) Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các
xã, phường tham mưu UBND thị xã thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn
bản quy phạm pháp luật. Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải
ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động và Nhân dân. Tăng cường quản lý nhà nước về
công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; theo dõi thi hành pháp
luật; đăng ký, quản lý hộ tịch; nuôi con nuôi; chứng thực và bồi thường nhà nước.
- Nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý cho người dân và hỗ trợ pháp
lý cho doanh nghiệp nhằm nắm bắt kịp thời các chính sách ưu đãi của Nhà nước.
- Hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra,
rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật, hòa
giải ở cơ sở; quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; theo dõi thi
hành pháp luật; đăng ký, quản lý hộ tịch; nuôi con nuôi; chứng thực và bồi thường
nhà nước.
l) Chi cục Thuế thị xã chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và
UBND các xã, phường thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Triển khai tốt công tác tuyên truyền cải cách hành chính thuế; công tác phổ
biến pháp luật thuế; công tác giải đáp chính sách thuế; công tác hỗ trợ doanh
nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử, sử
dụng hóa đơn điện tử, triển khai thực hiện chương trình "Đồng hành cùng doanh
nghiệp khởi nghiệp" của ngành Thuế.
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- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về thủ tục hành chính thuế, giải
quyết nhanh các thủ tục liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người nộp thuế.
- Công khai, hướng dẫn các thủ tục hành chính liên quan đến ưu đãi về
thuế cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án đầu tư.
- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch và UBND các xã, phường tăng
cường công tác rà soát đối tượng người nộp thuế là hộ kinh doanh (có doanh thu
lớn, nộp thuế môn bài bậc 1) đang hoạt động trên địa bàn để hướng dẫn các nội
dung, thủ tục thành lập doanh nghiệp, chính sách thuế, chế độ kế toán, hóa đơn
chứng từ đối với hộ kinh doanh chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp.
- Triển khai thực hiện tốt theo Quyết định số 4117/QĐ-UBND ngày
23/12/2021 của UBND thị xã Đông Hòa về việc ban hành Quy chế phối hợp, trao
đổi cung cấp thông tin giữa Chi cục Thuế với Phòng Tài chính – Kế hoạch và Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả trong công tác quản lý nhà nước đối với hộ kinh
doanh trên địa bàn thị xã Đông Hòa.
m) Bảo hiểm xã hội thị xã
Tổ chức vận động, khuyến khích người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã
hội qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với mục tiêu đạt trên 50%
số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất… sử dụng phương
tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị.
n) Ban Chỉ huy Quân sự, Công an thị xã
Tiếp tục tổ chức triển khai những giải pháp để đảm bảo quốc phòng - an
ninh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước
trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện công tác giao quân đạt chỉ tiêu kế
hoạch được giao.
o) Đội Quản lý thị trường số 3 chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên
quan và UBND các xã, phường thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị
trường, đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn thị xã.
p) UBND các xã, phường
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị của thị xã, tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp, nhà
đầu tư giải quyết kịp thời, nhanh chóng các thủ tục đầu tư, xây dựng các dự án
triển khai trên địa bàn.
- Phối hợp với Chi cục Thuế, Phòng Tài chính – Kế hoạch tăng cường quản
lý hoạt động của hợp tác xã, hộ cá thể; tuyên truyền các chính sách hỗ trợ của Luật
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa liên quan đến hộ kinh doanh.
- Phối hợp với Chi cục Thuế, Phòng Tài chính – Kế hoạch tăng cường công
tác tuyên truyền Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 29/5/2018 của UBND huyện
(nay là thị xã) về chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo loại hình doanh
nghiệp.
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ nội dung, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, yêu cầu
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường triển khai thực
hiện. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện 6
tháng và năm (trước ngày 12 tháng 5 và trước ngày 12 tháng 12) gửi về UBND thị
xã (qua Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Tài chính – Kế hoạch) để tổng hợp
báo cáo UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp, tham mưu UBND thị xã báo
cáo định kỳ đảm bảo theo thời gian quy định.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, đề nghị
các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường phản ánh về phòng Tài chính – Kế
hoạch để tổng hợp, báo cáo UBND thị xã xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- TT Thị ủy;
- TT HĐND thị xã; (báo cáo)
- Chủ tịch và các PCT UBND thị xã;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, phường; Thực hiện
- Lưu: VT, TCKH.
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