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Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Báo cáo phân tích, đánh giá
Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2018 của tỉnh Bình Thuận

Thực hiện Quyết định số 326/QĐ-BNV ngày 19/4/2019 của Bộ Nội vụ về
công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ,
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và triển khai thực hiện Thông
báo Kết luận số 202/TB-VPCP ngày 04/6/2019 của Phó Thủ tướng Thường trực
Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của
Chính phủ tại Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các
bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018.
Ngày 19 tháng 6 năm 2019 tại phòng họp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND
tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến Báo cáo phân tích, đánh giá Chỉ số cải cách hành
chính (Par Index) năm 2018 của tỉnh Bình Thuận. Tham dự Hội nghị có đại diện
Mặt trận và các đoàn thể tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
Thường trực huyện, thị, thành ủy, HĐND, Mặt trận, UBND các huyện, thị xã,
thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn. Qua nghe Báo của Sở
Nội vụ và ý kiến tham gia tại Hội nghị; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận
và chỉ đạo triển khai các nội dung sau:
I. Đánh giá chỉ số Par Index năm 2018 của tỉnh
Trong thời gian qua các cấp, các ngành đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ
để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành
chính (CCHC) được UBND tỉnh giao; thủ tục hành chính được rà soát công bố
chuẩn hóa và rút ngắn thời gian so với quy định, tạo được bước chuyển biến,
minh bạch, công khai thông tin đến người dân, cải thiện môi trường đầu tư, góp
phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho tổ
chức, cá nhân, nhà đầu tư1; bộ máy hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa
phương đã được rà soát kiện toàn theo hướng tinh gọn; từng bước thực hiện
chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập được nhà nước đảm bảo chi thường
xuyên sang đơn vị tự đảm bảo hoàn toàn, tự đảm bảo một phần chi thường
xuyên; hệ thống các phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã triển khai đồng
bộ từ cấp xã đến cấp huyện và tỉnh, kết nối với trục liên thông quốc gia; phần
Theo khảo sát đánh giá chỉ số PCI: Chi phí gia nhập thị trường Bình Thuận xếp thứ 5/63 tỉnh, thành
(tăng 08 bậc); chi phí thời gian thực hiện thủ tục hành chính, Bình Thuận xếp thứ 9/63 tỉnh, thành - tăng 32 bậc.
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mềm một cửa điện tử, hệ thống hộp thư công vụ, chữ ký số, hệ thống quản lý
chất lượng ISO đã duy trì thực hiện tốt…
Tuy nhiên một số nội dung cải cách hành chính cải thiện còn chậm, kết
quả chưa bền vững:
Kết quả Chỉ số Par Index năm 2018, Bình Thuận đạt 75,54/100 điểm, xếp
thứ 42/63 tỉnh, thành - giảm 14 bậc so với năm 2017; bên cạnh đó chỉ số hiệu
quả Quản trị và Hành chính công (PaPi)2 năm 2018 của tỉnh giảm thứ bậc (đạt
41,6/80 điểm, xếp thứ 59/63 tỉnh, thành - giảm 05 bậc). Một số nội dung giảm
thứ hạng mạnh so với năm 2017 hoặc vẫn duy trì nằm thứ hạng thấp, như: Về
cải cách thủ tục hành chính, xếp thứ 40/63 - giảm 26 bậc; Về xây dựng và tổ
chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, xếp thứ 45/63 - giảm 02 bậc; Về cải
cách tài chính công, xếp thứ 57/63 - giảm 35 bậc; Chỉ số hài lòng chung của tổ
chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính đạt 73,33%, xếp thứ 58/63 tăng 02 bậc; kết quả khảo sát điều tra xã hội học lấy ý kiến cán bộ, công chức
đánh giá về công tác cải cách hành chính của tỉnh chỉ số đạt 70,17%, xếp thứ
52/63 - tăng 01 bậc; một số các tiêu chí về công tác chỉ đạo điều hành, hiện đại
hóa hành chính có giảm điểm số và thứ hạng. Có 02 nội dung cải thiện mạnh thứ
hạng so với năm 2017, gồm: Cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xếp thứ 18 tăng 45 bậc; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, xếp
thứ 23 - tăng 16 bậc.
Những hạn chế chỉ ra như: Việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ,
UBND tỉnh giao triển khai còn chậm; thực hiện chế độ báo cáo về ứng dụng
công nghệ thông tin chưa kịp thời; thủ tục hành chính đã công bố nhưng chưa
kịp thời cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính hoặc thông tin
cập nhật chưa đầy đủ; tình trạng hồ sơ trễ hẹn nhưng chưa kịp thời thông báo xin
lỗi người dân; chất lượng và hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh
ban hành chưa được đánh giá cao, còn hạn chế, văn bản ban hành chưa đồng bộ;
trong năm vẫn còn tình trạng công chức, viên chức chưa chấp hành nghiêm kỷ
luật, kỷ cương hành chính, bị xử lý kỷ luật; việc tham mưu UBND tỉnh ban hành
các văn bản triển khai về cải cách tài chính công chưa đầy đủ, kịp thời; hồ sơ
nộp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và qua dịch vụ Bưu chính công ích chưa
phát sinh nhiều; Cổng dịch vụ công của tỉnh đã xây dựng nhưng chưa đảm bảo
đầy đủ tính năng, chưa công khai đầy đủ, kịp thời kết quả giải quyết hồ sơ hành
chính trên cổng dịch vụ; tại các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị
trấn hồ sơ trên hệ thống phần mềm còn trễ hẹn, tồn đọng do công chức, viên
chức không xử lý, cập nhật kết quả giải quyết hồ sơ trên phần mềm…; kết quả
khảo sát sự hài lòng của tổ chức cá nhân về sự phục vụ của các cơ quan, địa
phương trong giải quyết thủ tục hành chính còn thấp (chỉ số hài lòng chung đạt
Chỉ số PaPi là công cụ lắng nghe tiếng nói của người dân, tìm hiểu kỳ vọng của người dân đối với các
cấp chính quyền và qua đó tạo điều kiện để người dân tham gia góp ý xây dựng chính quyền.
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73,33% - xếp thứ 58/63 tỉnh, thành); qua khảo sát nhiều ý kiến cán bộ, công
chức chưa đánh giá cao về công tác cải cách hành chính của đơn vị mình, cũng
như kết quả chung của tỉnh. Ngoài ra, qua kết quả khảo sát đánh giá của Chỉ số
PaPi cho thấy nhiều người dân chưa hài lòng với các cấp chính quyền ở cơ sở
trong việc giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan các thắc
mắc của họ (chỉ số về trách nhiệm giải trình với người dân, Bình Thuận xếp thứ
61/63 tỉnh, thành); người dân chưa hài lòng việc công khai minh bạch các chính
sách, danh sách hộ nghèo, ngân sách cấp xã, quy hoạch sử dụng đất, thủ tục
hành chính công; người dân vẫn còn khó khăn khi đi làm các thủ tục hành chính
liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng tại
các địa phương (Kết quả khảo sát PaPi đánh giá về thủ tục hành chính công,
Bình Thuận xếp thứ 35/63 tỉnh, thành); theo đánh giá của doanh nghiệp qua Chỉ
số PCI về tính minh bạch trong việc công khai các tài liệu quy hoạch, thông tin
mời thầu, các văn bản chính sách có liên quan, chất lượng các thông tin trên
Cổng thông tin điện tử còn thấp, Bình Thuận xếp thứ 57/63 tỉnh, thành (giảm 34
bậc)…
II. Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu
người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tập trung chỉ đạo
thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
A. Nhiệm vụ chung:
1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cơ quan Trung ương đóng
trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức quán triệt mục đích,
ý nghĩa và kết quả Chỉ số Par Index năm 2018 của tỉnh đến toàn thể cán bộ,
công chức, viên chức và nhân dân được biết, gắn với triển khai thực hiện các
nhiệm vụ trọng tâm công tác CCHC năm 2019 mà UBND tỉnh đã giao. Căn cứ
báo cáo phân tích Chỉ số Par Index năm 2018, kết hợp báo cáo phân tích chỉ số
hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PaPi) năm 2018 của tỉnh3 để tiếp
tục duy trì những kết quả đạt được, tiến hành kiểm tra, rà soát, đối chiếu các chỉ
số chính, chỉ số thành phần và chỉ tiêu giảm điểm, giảm thứ hạng hoặc thấp hơn
chỉ số trung bình của cả nước thuộc phạm vi, lĩnh vực, trách nhiệm của ngành,
đơn vị và địa phương mình để xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp
khắc phục triệt để hạn chế để nâng cao chỉ số CCHC trong năm 2019. Kế hoạch
gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) trước ngày 15/7/2019.
2. Trên cơ sở Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và
thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ Bưu chính công ích được UBND tỉnh
phê duyệt thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, địa phương có các hình
thức phong phú, đa dạng phù hợp thực tiễn của đơn vị để đẩy mạnh tuyên truyền
Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh về phân tích, đánh giá chỉ số Hiệu quả
Quản trị và Hành chính công (PaPi) năm 2018 của tỉnh Bình Thuận; Báo cáo số 1047/BC-SNV ngày 14/6/2019
của Sở Nội vụ về Phân tích, đánh giá Chỉ số Cải cách hành chính (Par Index) năm 2018 của tỉnh Bình Thuận.
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đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân, doanh nghiệp biết, tham
gia thực hiện và nâng cao hiệu quả các dịch vụ công; phấn đấu hàng năm tăng
10% số lượng thủ tục hành chính được triển khai thực hiện dưới hình thức dịch
vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Bên cạnh đó, những thủ tục hành chính
theo Danh mục đã phê duyệt mà không thể thực hiện qua dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3, mức độ 4 và qua dịch vụ Bưu chính công ích thì các cơ quan,
địa phương tổng hợp báo cáo đề xuất gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng
hợp, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh phù hợp. Thời gian hoàn thành trước
ngày 15/7/2019.
3. Thường xuyên rà soát, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh
mục thủ tục hành chính (bao gồm cả quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục
hành chính) của ngành kịp thời, đúng quy định sau khi các Bộ, ngành Trung
ương công bố thủ tục hành chính.
4. Có văn bản Thông báo và triển khai rộng rãi để cán bộ, công chức và
người dân biết, và nghiêm túc thực hiện xin lỗi người dân đối với hồ sơ trễ hẹn
thuộc trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị mình; đội ngũ công chức, viên chức
khi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ phải tuân thủ đúng quy trình, thủ tục; nghiêm túc
chấn chỉnh, xử lý, kỷ luật nghiêm đối với cán bộ, công chức nhũng nhiễu, gây
phiền hà, giải quyết hồ sơ trễ hẹn hoặc trễ hẹn nhưng không thông báo xin lỗi và
hẹn lại ngày trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; công khai rộng rãi địa chỉ, số điện
thoại, hộp thư điện tử của cá nhân có thẩm quyền tiếp nhận, trả lời các phản ánh
kiến nghị của người dân liên quan thực hiện thủ tục hành chính trên Trang thông
tin điện tử của đơn vị và tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; tại Bộ phận một
cửa cấp huyện, cấp xã. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/7/2019 (Văn
phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan, địa phương thực hiện).
B. Nhiệm vụ cụ thể:
1. Sở Nội vụ:
a) Xây dựng kế hoạch để kiểm tra đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa
phương triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ công tác CCHC và nhiệm vụ
chủ yếu về CCHC đã được UBND tỉnh giao; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc
thi hành công vụ của các cơ quan, địa phương, gắn với kiểm tra việc thực hiện
Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt Đề án nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã theo
hướng hiện đại trên địa bàn tỉnh; đôn đốc các cơ quan, địa phương khắc phục
kịp thời các hạn chế, thiếu sót được phát hiện qua kiểm tra công tác CCHC; thực
hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo công tác CCHC theo quy định của Bộ Nội
vụ. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý, kỷ luật nghiêm người đứng đầu
của các cơ quan, đơn vị, địa phương không chấp hành hoặc triển khai thực hiện
không nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác CCHC.
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b) Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, địa phương triển khai thực
hiện Kế hoạch số 991/KH-UBND và số 992/KH-UBND ngày 19/3/2018 của
UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW
liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng lộ trình quy định.
c) Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức,
viên chức hàng năm; tham mưu UBND tỉnh thực hiện tinh giản biên chế theo
đúng kế hoạch của tỉnh, chỉ tiêu Bộ Nội vụ giao; tổ chức chặt chẽ, đúng quy
định các kỳ thi tuyển dụng, thi nâng ngạch, xét tuyển công chức, viên chức trên
địa bàn tỉnh.
d) Hướng dẫn, tập huấn các cơ quan, địa phương tổ chức triển khai thực
hiện việc trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư theo
Thông tư số 01/2019/TT-BNV và quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào,
yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử theo Thông tư số 02/2019/TT-BNV
ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ. Thời gian hoàn thành trong tháng 7/2019.
đ) Nghiên cứu triển khai phần mềm để theo dõi đánh giá, xếp loại chỉ số
CCHC của các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.
2. Văn phòng UBND tỉnh:
a) Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, địa phương triển khai đầy đủ, kịp thời
các nhiệm vụ của Chính phủ, UBND tỉnh giao và tổng hợp báo cáo định kỳ theo
quy định. Đề nghị UBND tỉnh xem xét xử lý, kỷ luật nghiêm đối với các cơ
quan, đơn vị, địa phương không thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ được
Chính phủ, UBND tỉnh giao.
b) Khẩn trương rà soát, cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính được công
bố trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (Thời gian hoàn thành
trước ngày 15/7/2019). Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách
nhiệm kiểm tra, kiểm soát việc cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính
của các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã trên Cổng dịch vụ công của
tỉnh; định kỳ báo cáo UBND tỉnh (thông qua báo cáo quý, 06 tháng và năm về
CCHCgửi Sở Nội vụ) làm cơ sở đánh giá xếp loại công tác CCHC và việc thực
hiện nhiệm vụ của các đơn, vị, địa phương.
c) Tiếp tục tham mưu rà soát đơn giản hóa, cắt giảm các thủ tục hành
chính; kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, địa phương tổ chức thực hiện cơ chế một
cửa, một cửa liên thông. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cơ quan thực hiện
đánh giá và khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải
quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn
tỉnh theo Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh. Thời
gian hoàn thành trong tháng 7/2019.
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d) Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa
phương thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 20162021 ban hành tại Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của
UBND tỉnh; đồng thời rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Quy
chế cho phù hợp (Thời gian hoàn thành trong quý III/2019). Đề xuất UBND
tỉnh chỉ đạo xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và cá nhân có liên quan tại
các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBND tỉnh.
đ) Chỉ đạo Trung tâm thông tin thực hiện ngay việc rà soát nâng cao hiệu
quả Cổng thông tin điện tử của tỉnh, việc cập nhật, đăng tin đầy đủ, kịp thời và
việc công khai thông tin phải thuận lợi cho tổ chức cá nhân truy cập, khai thác
(Thời gian hoàn thành trước 30/7/2019). Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn
vị, địa phương triển khai thực hiện tốt Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày
14/11/2018 của UBND tỉnh về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn
vị trên địa bàn tỉnh.
3. Sở Thông tin và Truyền thông:
a) Chấn chỉnh, khắc phục ngay việc tham mưu UBND tỉnh báo cáo định
kỳ về ứng dụng công nghệ thông tin không kịp thời theo quy định của Bộ Thông
tin và Truyền thông.
b) Rà soát nâng cấp Cổng dịch vụ công của tỉnh đảm bảo đầy đủ tính năng
theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông (trong đó lưu ý công khai
tiến độ kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng dịch vụ công của tỉnh). Thời gian
hoàn thành trong tháng 10/2019.
c) Có Kế hoạch kiểm tra và hướng dẫn các cơ quan, địa phương sử dụng
có hiệu quả hệ thống phần mềm một cửa điện tử (sử dụng theo quy trình khép
kín từ khâu tiếp nhận, chuyển xử lý, phê duyệt và trả kết quả giải quyết thủ tục
hành chính); hướng dẫn xử lý đối với các hồ sơ đã giải quyết nhưng thông báo
tồn đọng trên hệ thống do chưa cập nhật trên hệ thống phần mềm. Thời gian
ban hành Kế hoạch thực hiện trong tháng 7/2019.
d) Chủ trì phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận, Báo Bình
Thuận, các cơ quan, địa phương để đẩy mạnh tuyên truyền việc sử dụng dịch vụ
công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh với
hình thức phong phú, dễ hiểu để tổ chức cá nhân biết, tham gia thực hiện.
4. Sở Tư pháp:
a) Chủ trì phối hợp các Sở, ngành, địa phương rà soát, hệ thống hóa các
văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh ban hành, qua đó đề xuất bãi bỏ, sửa đổi,
bổ sung hoặc thay thế các văn bản còn chồng chéo, bất cập, không thống nhất,
đồng bộ hoặc văn bản có tính khả thi không cao, không phù hợp tình hình thực
tế ở địa phương (qua kết quả điều tra xã hội học).
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b) Tăng cường chất lượng trong công tác thẩm định các văn bản quy
phạm pháp luật do các cơ quan trình để việc ban hành văn bản triển khai thực
hiện không chồng chéo, bất cập, không khả thi hoặc hiệu quả không cao.
Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện
đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, tỉnh ban hành.
5. Sở Tài chính:
a) Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh triển khai Nghị định số
152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về ban hành tiêu chuẩn, định
mức sử dụng diện tích chuyên dùng; Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày
31/12/2017 của Chính phủ về ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc,
thiết bị chuyên dùng. Thời gian hoàn thành trước 30/10/2019.
b) Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về
sử dụng kinh phí quản lý hành chính và thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách
nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện chế độ báo cáo theo đúng
quy định; Theo dõi, đôn đốc việc khắc phục các kết luận sau thanh tra, kiểm tra
liên quan việc sử dụng kinh phí tài chính, kinh phí chi thường xuyên theo đúng
quy định.
c) Phối hợp các Sở, ngành, địa phương để đánh giá hiệu quả sử dụng các
nguồn lực tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; thẩm
định, tổng hợp, đề xuất phương án, lộ trình thực hiện tự chủ tài chính cho các
đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh (theo Quyết định số 1313/QĐUBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh).
6. Sở Khoa học và Công nghệ:
a) Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc thực hiện hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn ISO và theo dõi việc khắc phục những tồn tại, hạn chế tại
các đơn vị, địa phương để nâng cao hiệu quả việc ứng dụng ISO tại các cơ quan,
đơn vị.
b) Mở rộng triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn chất
lượng ISO tại cấp xã trên địa bàn tỉnh, đảm bảo trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh
có trên 60% số đơn vị cấp xã triển khai thực hiện ISO. Thời gian hoàn thành
trong tháng 10/2019.
7. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
Tiếp tục rà soát đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên lĩnh vực đầu tư,
đăng ký doanh nghiệp; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa
phương thực hiện nghiêm Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 22/02/2017
của UBND tỉnh về “Quy định trình tự giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự
án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận” để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút nguồn vốn đầu tư phát
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triển kinh tế - xã hội ở địa phương và cải thiện chỉ số CCHC, chỉ số năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh. Đề xuất xử lý, kỷ luật trách nhiệm của người đứng đầu và cá
nhân có liên quan của các cơ quan, địa phương chậm phối hợp trong giải quyết
thủ tục hành chính trên lĩnh vực đầu tư, ảnh hưởng đến môi trường, tiến độ thực
hiện các thủ tục của doanh nghiệp.
8. UBND các huyện, thị xã, thành phố:
a) Rà soát đội ngũ cán bộ, công chức chưa đạt chuẩn để có kế hoạch đào
tạo, bồi dưỡng; đồng thời gắn với việc rà soát, đề xuất sắp xếp, bố trí lại đội ngũ
cán bộ, công chức theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính
phủ.
b) Có văn bản phân công cho lãnh đạo theo dõi và công chức có liên quan
phải xử lý, cập nhật đầy đủ, kịp thời kết quả tiến độ giải quyết hồ sơ trên hệ
thống phần mềm một cửa điện tử; xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng đã giải
quyết nhưng chưa cập nhật trên hệ thống phần mềm. Thời gian hoàn thành xử
lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng trên hệ thống phần mềm trước ngày
20/7/2019.
Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Văn phòng
UBND tỉnh, Sở Nội vụ kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện để kịp thời chấn
chỉnh và có báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.
c) Chỉ đạo Bộ phận một cửa cấp huyện và UBND cấp xã phối hợp với
Bưu điện ở địa phương để thực hiện luân chuyển đảm bảo 100% các hồ sơ, kết
quả giải quyết thủ tục hành chính giữa các Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã
và các đơn vị có liên quan phải thực hiện thông qua dịch vụ Bưu chính công ích
do Bưu điện tại địa phương cung cấp; trong đó:
- Kinh phí thực hiện luân chuyển hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành
chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước được bố trí trong dự toán chi
thường xuyên hàng năm của các đơn vị, địa phương. Trường hợp người dân,
doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại nhà hoặc thông
qua các địa điểm giao dịch của Bưu điện thì người dân, doanh nghiệp phải trả
các khoản phí dịch vụ theo quy định.
- Các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện luân chuyển hồ sơ giữa cấp
huyện, cấp xã và các đơn vị có liên quan qua dịch vụ Bưu chính công ích thì
không thực hiện chi hỗ trợ tiền xăng xe đi lại đối với công chức thực hiện luân
chuyển hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 60/2013/QĐUBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh.
Các địa phương hoàn thành việc phối hợp Bưu điện triển khai và có
báo cáo gửi về Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi trước ngày 15/7/2019
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(Giao Sở thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn việc triển
khai thực hiện).
d) Triển khai thực hiện nghiêm túc việc đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở vật
chất Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã đảm bảo diện tích chuẩn theo quy định
của Đề án phê duyệt tại Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của
UBND tỉnh. Trên cơ sở hướng dẫn cấu hình đối với các thiết bị công nghệ thông
tin đầu tư theo Đề án nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp
xã theo hướng hiện đại trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 479/STTTTBCVT&CNTT ngày 28/5/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông; UBND cấp
huyện tiến hành đầu tư các trang thiết bị công nghệ thông tin tại Bộ phận một
cửa các đơn vị theo tiến độ Đề án, đúng quy định của pháp luật về đầu tư công.
Hàng năm phối hợp Sở Tài chính đề xuất bố trí kinh phí để đầu tư các trang thiết
bị công nghệ thông tin theo tiến độ Đề án.
9. Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận, Báo Bình Thuận:
Định kỳ hàng tháng, quý dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền nội
dung, kết quả thực hiện Chương trình CCHC hàng năm và giai đoạn 2016-2020
của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền về quy trình và
những tiện ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu
chính công ích để tổ chức, cá nhân biết, thực hiện. Văn bản chỉ đạo triển khai
gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 15/7/2019 để theo dõi, tổng
hợp.
10. Bưu điện tỉnh:
Phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai việc tiếp
nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích;
phối hợp với các địa phương để luân chuyển hồ sơ thủ tục hành chính giữa cấp
xã và cấp huyện thực hiện thông qua dịch vụ Bưu chính công ích. Báo cáo kết
quả triển khai về UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước
ngày 15/7/2019 để theo dõi, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- TT.Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh;
- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Các ngành, đơn vị: Công an tỉnh, BQL các KCN,
BHXH tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc nhà nước,
Công ty CP Cấp thoát nước, Công ty
Điện lực Bình Thuận, Bưu điện tỉnh;
- Báo Bình Thuận, Đài PT-TH Bình Thuận;
- Thường trực huyện, thị, thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm HCC, Trung tâm Thông tin,
Phòng TH, Phòng KT, Phòng HCTC;
- Lưu: VT, NCKSTTHC. N
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