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Phan Thiết, ngày 13 tháng 5 năm 2019

V/v tham mưu góp ý thẩm định
đối với hồ sơ dự án đầu tư của
Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Kính gửi:
- Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã.
Để việc tham mưu UBND thành phố có ý kiến góp ý thẩm định đối với hồ
sơ các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố (hồ sơ của Trung tâm Hành chính công
tỉnh) do Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển đến đảm bảo chất lượng và thời gian góp ý
theo quy định. Qua xem xét, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Kể từ ngày 15/5/2019, nội dung ý kiến chỉ đạo, giao việc của UBND
thành phố đối với các hồ sơ góp ý thẩm định dự án đầu tư thuộc trường hợp giao
đất, cho thuê đất (hồ sơ của Trung tâm Hành chính công tỉnh) sẽ được lãnh đạo
UBND thành phố (thông qua Văn phòng HĐND và UBND thành phố) xử lý, luân
chuyển trực tiếp trên Hệ thống Phần mềm quản lý văn bản và điều hành của
UBND thành phố Phan Thiết đến các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tham mưu,
giải quyết (nội dung chỉ đạo được chuyển đến tài khoản của Thủ trưởng và văn thư
của đơn vị đó). Trên cơ sở chỉ đạo này (qua Phần mềm), UBND thành phố sẽ
không ban hành văn bản giao việc cho các cơ quan, đơn vị.
Theo đó, sau khi tiếp nhận văn bản đến từ cơ quan của tỉnh, văn thư của Văn
phòng HĐND và UBND thành phố (Văn phòng) có trách nhiệm vào sổ theo dõi,
chuyển ngay đến Chủ tịch UBND thành phố và chuyển đồng thời đến lãnh đạo,
chuyên viên Văn phòng được giao phụ trách lĩnh vực (chậm nhất sau 02 giờ làm
việc kể từ khi tiếp nhận). Ngay sau khi tiếp nhận văn bản, chuyên viên được giao
phụ trách lĩnh vực có trách nhiệm chuyển tiếp văn bản và nội dung giao việc của
UBND thành phố (qua Phần mềm) đến Thủ trưởng, văn thư các cơ quan, đơn vị có
liên quan (chậm nhất sau 04 giờ làm việc kể từ khi tiếp nhận); đồng thời, theo dõi
đôn đốc việc thực hiện (qua Phần mềm) và tổng hợp báo cáo theo quy định.
2. Về trách nhiệm tham mưu:
2.1. UBND các phường, xã chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi
trường tham mưu UBND thành phố có ý kiến cụ thể về hiện trạng, nguồn gốc đất,
nhu cầu sử dụng đất của địa phương tại vị trí đầu tư. Kết quả báo cáo UBND thành
phố (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trong thời gian 02 ngày làm việc.
2.2. Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND thành phố có ý kiến về
sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của
thành phố, đánh giá tác động hiệu quả kinh tế - xã hội tại vị trí đầu tư và các vấn đề
khác (nếu có). Kết quả báo cáo UBND thành phố (thông qua Phòng Tài nguyên và
Môi trường) trong thời gian 01 ngày làm việc.

2.3. Các phòng, ban có liên quan có ý kiến về sự phù hợp quy hoạch phát
triển ngành và các vấn đề khác (nếu có). Kết quả báo cáo UBND thành phố (thông
qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trong thời gian 01 ngày làm việc.
2.4. Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì tham mưu UBND
thành phố có ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đánh giá tác động hiệu
quả kinh tế - xã hội tại vị trí đầu tư. Đồng thời theo dõi, đôn đốc các cơ quan liên
quan nêu trên báo cáo kết quả; trên cơ sở đó, tổng hợp, tham mưu UBND thành
phố có ý kiến gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định của pháp luật trong
thời gian 03 ngày làm việc.
Yêu cầu Báo cáo phải gửi kèm dự thảo văn bản tham mưu thực hiện theo
đúng quy định và chỉ đạo của UBND thành phố tại các Văn bản: Công văn số
3388/UBND-VP ngày 13/7/2016, Công văn số 6646/UBND-VX ngày 06/12/2016,
Công văn số 10111/UBND-VP ngày 26/12/2017 và Công văn số 1881/UBND-VP
ngày 24/01/2018. Đồng thời, thực hiện chấn chỉnh trong công tác tham mưu theo
chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 9392/UBND-VP ngày 27/8/2018 và
Công văn số 627/UBND-QHĐT ngày 21/01/2019.
Đây là hồ sơ được tiếp nhận từ Trung tâm Hành chính công tỉnh, do đó việc
có ý kiến yêu cầu phải đảm bảo theo đúng thời gian quy định. Mọi sự chậm trễ trong
giải quyết hồ sơ hành chính mà không có lý do chính đáng và chất lượng tham mưu
không đảm bảo thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan phải chịu trách nhiệm
trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND thành phố./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- TT Thành ủy, HĐND tp;
- CT và các PCT UBND tp;
- Lãnh đạo, chuyên viên Vp;
- Lưu: VT, QHĐĐ.
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