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Phan Thiết, ngày 21 tháng 8 năm 2017

KẾT LUẬN
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XIII)
về Chuyên đề “Công tác Cải cách hành chính” của tỉnh
-----Tại phiên họp ngày 15/8/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) đã
nghe và cho ý kiến về Chuyên đề “Công tác Cải cách hành chính” của tỉnh. Sau
khi nghe Giám đốc Sở Nội vụ trình bày báo cáo, ý kiến tham gia của các thành
viên dự họp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất nội dung Báo cáo
chuyên đề số 170/BC-UBND, ngày 07/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về
Chuyên đề “Công tác Cải cách hành chính” của tỉnh (năm 2016 và 6 tháng đầu
năm 2017), đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau:
I. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính
trong thời gian qua
1. Trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, các cấp, các ngành trong
tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực triển khai thực hiện công tác cải cách hành
chính đạt kết quả tích cực, toàn diện trên các mặt và có nhiều chuyển biến tiến
bộ hơn trước.
- Trên cơ sở quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ
2015 – 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản để cụ thể hóa triển
khai thực hiện bảo đảm kịp thời và đồng bộ; từ đó, các cấp các ngành trong tỉnh
đã quán triệt và triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mình.
- Từng nội dung của chương trình cải cách hành chính đều đạt được kết
quả tích cực:
+ Công tác cải cách thể chế tiếp tục được quan tâm thực hiện, hệ thống
văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên được rà soát và ngày càng hoàn
thiện hơn.
+ Cải cách thủ tục hành chính được xác định là khâu trọng tâm trong công
tác cải cách hành chính; nhiều thủ tục hành chính được thường xuyên rà soát, bổ
sung, điều chỉnh theo hướng ngày càng đơn giản hóa và được công khai, minh
bạch bằng các hình thức phù hợp. Cơ chế một cửa và một cửa liên thông thực
hiện ngày càng đi vào nền nếp, giải quyết thủ tục hành chính công khai, minh
bạch, kịp thời.
Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/

Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/

2
+ Hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp
tỉnh, cấp huyện ngày càng được nâng lên; bước đầu giảm sự chồng chéo về
chức năng, nhiệm vụ, từng bước tinh gọn đầu mối cơ quan quản lý. Tiếp tục
triển khai thực hiện công tác quản lý biên chế, tinh giản biên chế theo quy
định. Đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục được xây dựng, chuẩn hóa gắn với vị
trí việc làm phù hợp.
+ Công tác quản lý tài chính công thực hiện đúng quy định. Việc ứng
dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống ISO trong hoạt động của các cơ
quan Nhà nước tiếp tục được tăng cường.
- Việc sơ kết hàng năm, việc kiểm tra công tác cải cách hành chính tiếp
tục được chú ý thực hiện; kết hợp kiểm tra theo kế hoạch, định kỳ và kiểm tra
đột xuất; từ đó, đã chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế.
Những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn
tỉnh trong thời gian qua đã góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà
tiếp tục phát triển; giữ vững quốc phòng – an ninh, bảo đảm an ninh chính trị và
trật tự an toàn xã hội; công tác xây dựng hệ thống chính trị và công tác dân vận
của Đảng, Nhà nước được nâng lên.
2. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế,
khuyết điểm cần tập trung khắc phục
- Vẫn còn một số đảng viên, cán bộ, công chức chưa nhận thức đầy đủ về
vai trò và ý nghĩa của công tác cải cách hành chính; một số cán bộ làm nhiệm vụ
giải quyết thủ tục hành chính tinh thần trách nhiệm chưa cao, ý thức tổ chức kỷ
luật kém, kỹ năng xử lý tình huống còn hạn chế.
- Tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của một
số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện
chung của cả tỉnh.
- Cụ thể hóa một số quy định của Trung ương còn chậm. Một số thủ tục
hành chính chậm được rà soát, sửa đổi, bổ sung nên còn rườm ra, ảnh hưởng và
gây phiền hà cho doanh nghiệp và nhân dân;
- Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính có
nơi, có lúc chưa đáp ứng yêu cầu, hiệu quả mang lại chưa tương xứng với mức
đầu tư của Nhà nước; việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức
độ 4 triển khai chậm.
II. Những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới
1. Yêu cầu chung là: Tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch về cải cách
hành chính của Trung ương, của tỉnh theo từng giai đoạn để tập trung triển khai
thực hiện; lấy hiệu quả giải quyết công việc, mức độ hài lòng của nhân dân để
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làm thước đo, động lực phấn đấu; quyết tâm tạo được sự đột phá như Nghị quyết
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã xác định.
2. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ và giải
pháp của Ủy ban nhân dân tỉnh nêu trong báo cáo; đồng thời, nhấn mạnh thêm
một số nhiệm vụ sau:
2.1- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận
thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quyết
tâm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cải cách hành chính. Đặc
biệt, phải quán triệt và giáo dục cán bộ, đảng viên đối với nhân dân phải luôn
tôn trọng và phục vụ, không gây phiền hà, nhũng nhiễu vì lợi ích riêng; chủ
động xin lỗi nhân dân đối với các trường hợp trễ hẹn trong giải quyết thủ tục
hành chính.
2.2- Từng cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát kế hoạch, chương trình cải
cách hành chính của mình để tập trung thực hiện; thường xuyên rà soát, bổ sung
cho phù hợp; bảo đảm sự đồng bộ trong công tác cải cách hành chính toàn tỉnh.
Đặc biệt chú trọng ở các lĩnh vực: Chấp nhận chủ trương đầu tư; giải phóng mặt
bằng; cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở; cấp phép
xây dựng; giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phát huy vai trò của người đứng đầu,
những cơ quan, đơn vị, địa phương chậm tiến độ trong công tác cải cách hành
chính thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, nhận khuyết điểm nghiêm túc
trước tổ chức Đảng, trước cơ quan, đơn vị, địa phương và cấp trên.
2.3- Tăng cường hơn nữa công tác ứng dụng công nghệ thông tin của các
cơ quan, đơn vị, nâng cao hiệu quả sử dụng những phần mềm, ứng dụng đã được
đầu tư; từng bước xây dựng chính quyền điện tử, nền hành chính hiện đại, đạt
được các chỉ tiêu đã đề ra.
2.4- Tiếp tục thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế, bảo đảm đạt được
chỉ tiêu tinh giản biên chế (10%) đến năm 2021. Chú trọng đào tạo, đào tạo lại,
bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức tham
mưu công tác cải cách hành chính; chú ý hơn nữa công tác bồi dưỡng kỹ năng,
nghiệp vụ và phương pháp xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ, công chức làm
công tác giải quyết thủ tục hành chính, nhất là ở cấp xã.
2.5- Tăng cường rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị
cấp tỉnh, cấp huyện và các cơ quan trực thuộc bảo đảm thực hiện đúng chức
năng, nhiệm vụ, ngày càng tinh gọn đầu mối và không chồng chéo, phân công rõ
nhiệm vụ cụ thể của từng tổ chức, cá nhân trong bộ máy, mọi khuyết điểm phải
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có tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm chính. Thực hiện thật tốt sự phối hợp trong
quy trình giải quyết công việc giữa ngành với ngành, ngành với cấp, đặc biệt là
mối quan hệ giữa Ủy ban nhân dân các cấp và Tòa án nhân dân 2 cấp.
Đồng thời, chủ động chuẩn bị trước một bước về công tác sắp xếp lại tổ
chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), bảo đảm ngày càng tinh
gọn, hiệu lực, hiệu quả.
2.6- Từng cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện
nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
(khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục giáo dục cán bộ,
đảng viên rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần trách
nhiệm và chấp hành nghiêm ý thức tổ chức kỷ luật trong thực hiện công vụ; kiên
quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tình trạng suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa”.
2.7- Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện cải
cách hành chính; tăng cường kiểm tra đột xuất, nhất là ý thức chấp hành của đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi
phạm. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương tự kiểm tra để chủ động
phát hiện sai phạm ngay từ cơ sở.
2.8- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính
trị - xã hội trong việc giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính ở từng cơ
quan, đơn vị, địa phương; góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ
các cấp, các ngành thực sự trong sạch, vững mạnh.
Căn cứ Kết luận này, Ủy ban nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh có kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể;
định kỳ hàng năm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng + Vụ II; (để báo cáo)
- Đảng đoàn HĐND tỉnh;
- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh;
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội, các sở, ban ngành tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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