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Kính gửi:  

 

 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; 

- Các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.  

 

Qua kết quả giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh về triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 (tại 

Báo cáo số 521/BC-MTTW-BTT ngày 21/9/2022 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh); 

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 

76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải 

cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030, Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 

28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành 

chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 

22/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính 

trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh 

Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025; đồng thời chủ động triển khai các giải pháp 

theo dõi, đôn đốc, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ để cải thiện, duy trì bền 

vững, ổn định các Chỉ số của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn 

tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (các cơ quan, đơn vị, địa 

phương) tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương: Tập trung rà soát, tổ 

chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực 

hiện có hiệu quả các nội dung kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh tại Báo cáo số 521/BC-MTTW-BTT ngày 21/9/2022. 

Trong đó chú trọng các nội dung: 

a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Nghị quyết số 05-

NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 38/NQ-
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HĐND ngày 22/7/2022, Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương gắn công tác tuyên 

truyền bằng các sản phẩm cụ thể trong quá trình tổ chức thực hiện, chú trọng 

công tác tuyên truyền trực quan ở cấp cơ sở. 

b) Tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu, 

xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tập trung rà soát 

quy trình, quy định, tiêu chuẩn, tiêu chí về thủ tục hành chính trong các cấp, các 

ngành, nội bộ cơ quan để tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc kiến 

nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định còn 

rườm rà, phức tạp, không cần thiết để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp 

và sự phối hợp giữa các cơ quan. 

c) Tăng cường công tác thanh tra hành chính, thanh tra công vụ; xử lý 

nghiêm các biểu hiện tắc trách, nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, 

viên chức đối với người dân và doanh nghiệp, thiếu trách nhiệm, sai sót vì lý do 

chủ quan trong thực thi công vụ; phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của các tổ 

chức cơ sở đảng trong cơ quan, đơn vị về việc thực hiện các chủ trương của 

Trung ương, của tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, về công tác phòng 

chống tham nhũng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là 

người đứng đầu…(chỉ đạo xử lý nghiêm các biểu hiện, hành vi tiêu cực trong 

thực hiện các thủ tục hành chính, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai; không thực 

hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm trong thực thi công vụ - 

gắn với xem xét đánh giá - xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thi đua - khen 

thưởng phù hợp). 

d) Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả gắn với 

rà soát, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc đẩy mạnh phân cấp, phân 

quyền trong quản lý nhà nước, phân định rõ về phân cấp quản lý, chức năng, 

nhiệm vụ; chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tinh thần, thái 

độ, trách nhiệm phục vụ người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện cải 

cách hành chính gắn với thực hiện công tác thi đua, khen thưởng kịp thời.   

2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, huyện 

Ninh Sơn, huyện Thuận Nam có trách nhiệm: Tăng cường công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Thanh Sơn, phường Tấn Tài, thị trấn Tân Sơn, 

xã Quảng Sơn, xã Phước Nam, xã Phước Diêm chủ động triển khai các giải 

pháp quán triệt, tuyên truyền và phối hợp thực hiện có hiệu quả trong tổ chức 

thực hiện khảo sát Chỉ số PAPI 2022 của tỉnh; 

Chịu trách nhiệm nếu có vấn đề phát sinh làm ảnh hưởng không tốt đến 

kết quả đánh giá Chỉ số vì lý do chủ quan. 

3. Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 

các giải pháp tiếp tục cải thiện, nâng cao hiệu quả công tác cải cách thể chế trên 

địa bàn tỉnh. 

4. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm: 
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a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thúc 

đẩy mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; nâng cao 

chất lượng hoạt động, tinh thần trách nhiệm và sự thân thiện của đội ngũ công 

chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa 

cấp huyện, cấp xã khi tiếp xúc, hướng dẫn giải quyết hồ sơ cho người dân, 

doanh nghiệp. 

b) Chủ động đôn đốc, hướng dẫn và kịp thời tham mưu Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành các Quyết định công bố thủ tục hành chính theo thẩm 

quyền. 

c) Đôn đốc, cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về thủ tục hành chính theo đúng quy định. 

d) Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đổi mới phương thức hoạt động quản 

lý, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

5. Giao Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm: 

a) Tiếp tục tham mưu cụ thể hóa Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 

29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai 

đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và triển khai có hiệu quả. Chú trọng rà 

soát, đề xuất các giải pháp tiếp tục cải thiện bền vững chỉ số DTI của tỉnh trong 

năm 2022 và những năm tiếp theo. 

b) Rà soát, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư nhân rộng phần mềm 

“Một cửa điện tử liên thông” và đẩy mạnh việc thực hiện hiệu quả phần mềm 

văn phòng điện tử tại các cơ quan Nhà nước các cấp. Duy trì, nhân rộng, nâng 

cao hiệu quả việc triển khai phần mềm quản lý văn bản, phòng họp không giấy 

trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phần mềm về dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3 và 4 của các ngành, địa phương để tích hợp trên Cổng 

thông tin điện tử tỉnh nhằm tạo điều kiện cho chính quyền các cấp giao dịch với 

người dân, tổ chức nhanh chóng, công khai, minh bạch, phục vụ cải cách hành 

chính. 

c) Rà soát hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc chuyển đổi số của ngành, địa 

phương; trường hợp cần thiết tham mưu, xây dựng đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ 

tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tập trung triển khai kết nối, liên thông, 

chia sẻ dữ liệu đối với ngành hải quan, thuế, ngân hàng,… bảo đảm cắt giảm thủ 

tục hành chính để người dân, doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần, giảm chi 

phí.  

6. Giao Sở Tài chính có trách nhiệm: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 

tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 

21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp 

công lập; Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ về phương 

án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2022. 

7. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm: 
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a) Tiếp tục tham mưu các giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ 

thị số 18-CT/TU ngày 11/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng 

cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ 

số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 – 

2025. Chú trọng rà soát, đề xuất các giải pháp tiếp tục cải thiện bền vững chỉ số 

PCI của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo. 

b) Thường xuyên rà soát, đôn đốc, hướng dẫn, cập nhật tiến độ giải ngân 

vốn đầu tư công năm 2022 và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo quy định. 

8. Giao Sở Nội vụ có trách nhiệm: 

a) Khẩn trương hoàn thành tham mưu Báo cáo kết quả giám sát, khảo sát 

việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 

28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác cải cách hành 

chính đến năm 2025 và tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Chỉ thị về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính và các Chỉ 

số trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 theo đúng thời hạn quy định tại Kế hoạch số 

152-KH/TU ngày 15/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

b) Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ 

máy, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo hướng dẫn 

của Bộ, ngành Trung ương. Chủ động theo dõi, phối hợp với Bộ Nội vụ trong 

quá trình tham mưu Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Trung tâm Xúc 

tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận. 

c) Tiếp tục tham mưu cụ thể hóa Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 

29/10/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và tham 

mưu triển khai thực hiện có hiệu quả. 

d) Tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò cơ quan thường trực cải cách hành 

chính của tỉnh; chủ động rà soát, làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan và 

tranh thủ sự ủng hộ, phối hợp đồng bộ, hiệu quả của Mặt tận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh trong quá trình điều tra, khảo sát, đánh giá Chỉ số 

PAR INDEX, PAPI, SIPAS 2022 của tỉnh và những năm tiếp theo. 

đ) Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính, chú 

trọng kiểm tra đột xuất về thực hiện văn hóa công vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ 

cương, kết quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kịp 

thời phát hiện, phối hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền ngăn chặn và xử lý 

nghiêm các vi phạm của tổ chức, cá nhân  trong triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ quản lý Nhà nước được giao (bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị, địa phương), gắn với xem xét, đề xuất kết quả đánh giá - xếp loại 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thi đua - khen thưởng phù hợp.  
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e) Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn và kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai công tác cải 

cách hành chính trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu của cấp có thẩm quyền./. 

 

Nơi nhận:                   
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Hội Cựu chiến binh tỉnh; 

- VPUB: LĐ, CV các Phòng/Đơn vị; 

- Lưu: VT, VXNV. NAM. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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