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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 18 tháng 9 năm 2014

KẾT LUẬN
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XII)
về việc rà soát các quy định, cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi
đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh
------Tại phiên họp ngày 10/9/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) đã
nghe và cho ý kiến về việc rà soát các quy định, cơ chế chính sách nhằm tạo
điều kiện thuận lợi đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh. Sau khi
nghe đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên
dự họp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết luận:
Thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã có nhiều cố gắng đẩy
mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”;
triển khai thực hiện và vận dụng các cơ chế, chính sách ngày càng tốt hơn; nhờ
đó, môi trường thu hút đầu tư tiếp tục được cải thiện, chỉ số hài lòng của người
dân, doanh nghiệp đối với nền hành chính của tỉnh tiếp tục được nâng lên.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số vấn đề
đáng quan tâm: Thu hút đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh còn ít và gặp nhiều
khó khăn, nhất là thu hút vào các khu, cụm công nghiệp,... vấn đề này có nhiều
nguyên nhân nhưng trong đó có nguyên nhân về thủ tục hành chính và tinh thần,
thái độ, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao. Thủ tục hành
chính tuy so với trước có nhiều cải cách nhưng nhìn chung vẫn còn rườm rà và
nhiêu khê, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn còn nhiều, một số thủ tục hành chính có khả năng
rút gọn về thủ tục, rút ngắn về thời gian; một số cơ chế, chính sách đã ban hành
cần sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Tình hình trên vẫn còn
làm phiền hà người dân và doanh nghiệp, làm cản trở và hạn chế khả năng thu
hút đầu tư phát triển của tỉnh.
Trong thời gian tới, bên cạnh những khó khăn, thách thức; tỉnh ta vẫn còn
nhiều cơ hội, tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư phát triển, như hệ thống hạ
tầng giao thông, cảng biển, sân bay, điện, nước ngày càng được đầu tư mở rộng
và hoàn thiện. Tỉnh có vị trí địa lý thuận lợi, tiềm năng phong phú, lực lượng lao
động dồi dào…
Để góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của tỉnh nhà, Ban Thường
vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, các cấp trong tỉnh cần tập trung đẩy mạnh hơn
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nữa cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng để mọi người dân,
doanh nghiệp thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu hút ngày
càng nhiều dự án đầu tư mới. Phấn đấu giảm tối đa về thủ tục và rút ngắn tối đa
thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân và
doanh nghiệp; cố gắng giữ vững thứ hạng về chỉ số cải cách hành chính và chỉ
số về năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được về cải
cách thủ tục hành chính. Quá trình đó, cần tập trung thực hiện tốt số nhiệm vụ
trọng tâm sau:
1. Về thủ tục hành chính: Tất cả các ngành, các cấp trong tỉnh phải tiếp
tục rà soát các bộ thủ tục hành chính trong phạm vi, trách nhiệm của mình để rút
ngắn, loại bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết; đi đôi với rà soát quy
trình xử lý công việc, cách thức xử lý thủ tục. Đặc biệt, cần rà soát quy trình, thủ
tục trách nhiệm thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” để bảo đảm thông suốt,
không ách tắc giữa các cấp, các ngành.
2. Về cơ chế chính sách: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhất các quy
định, cơ chế chính sách của Trung ương, đồng thời nghiên cứu vận dụng linh
hoạt, kịp thời vào tình hình thực tế của địa phương. Trong quá trình đó:
- Hết sức chú ý các chính sách về xã hội hóa, chính sách thu hút các
nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách nhà nước; rà soát các chính sách về giá đất.
- Tiếp tục rà soát quy chế phân cấp quản lý; phân cấp quản lý phải gắn
liền với trách nhiệm, phát huy đúng mức vai trò người đứng đầu trong công tác
kiểm tra, giám sát thực thi nhiệm vụ của cấp dưới.
- Thực hiện công khai, minh bạch các quy trình, hồ sơ, thủ tục hành
chính để người dân, doanh nghiệp biết và giám sát; kiên quyết đấu tranh loại bỏ
tình trạng “cò giấy tờ” và nhũng nhiễu trong quá trình xử lý công việc để tiến tới
xây dựng một nền hành chính minh bạch, góp phần phòng chống tham nhũng,
tiêu cực.
- Đội ngũ cán bộ, công chức là yếu tố quyết định trong công tác cải cách
hành chính. Vì vậy, phải nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, năng lực của
đội ngũ cán bộ, công chức; trước hết là các đồng chí giám đốc các sở, ngành,
chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải tâm huyết, năng
động, phải có lòng thương dân, phải coi những khó khăn của doanh nghiệp, của
nhân dân là khó khăn của chính mình để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc
trong thủ tục hành chính.
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3. – Bằng các biện pháp tích cực, đẩy mạnh hơn nữa công tác thu hút đầu
tư, nhất là đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng; kể cả đầu tư hạ tầng công nghệ thông
tin. Cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức khảo sát, đánh giá và có kế hoạch đầu
tư công nghệ thông tin; quan tâm chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động xúc tiến
thương mại, xúc tiến đầu tư. Định kỳ 6 tháng/lần, tổ chức gặp gỡ các doanh
nghiệp để đối thoại, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, của người dân để kịp
thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc,
tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh
doanh, đầu tư phát triển.
- Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính
trị - xã hội các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để không ngừng đẩy
mạnh cải cách thủ tục hành chính và thu hút đầu tư phát triển.
- Các cơ quan, đơn vị thực hiện đặt hòm thư để người dân, doanh nghiệp
tham gia góp ý.
Căn cứ Thông báo này, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ
quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ
Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành có liên quan;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
(đã ký, đóng dấu)

Nguyễn Mạnh Hùng
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