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Thực hiện Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của Chủ tịch
UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2019 của UBND
thành phố Phan Thiết và Kết luận số 568-KL/TU ngày 04/12/2018 của Ban Chấp
hành Đảng bộ thành phố Phan Thiết (Khóa XI) và Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày
14/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ năm 2019, UBND thành
phố đã ban hành Quyết định số 671/QĐ-UBND và Quyết định số 674/QĐ-UBND
ngày 01/02/2019 về việc phê duyệt chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu năm 2019 của các cơ
quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố và UBND các phường, xã để làm cơ
sở chỉ đạo điều hành. Qua một năm triển khai thực hiện, UBND thành phố báo cáo
kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Phan Thiết với các nội
dung sau:
I. Một số kết quả đạt được:
1. Công tác chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019:
Xác định năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm phấn đấu hoàn
thành thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Phan Thiết lần thứ
XI (Nhiệm kỳ 2015 – 2020) và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020
Với quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, ngay từ đầu năm
UBND thành phố đã tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn
thành kế hoạch các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Quan điểm xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố là luôn
bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh,
Chủ tịch UBND tỉnh và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND thành phố. Qua
đó, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần phải tập trung chỉ đạo thực hiện trong
năm 2019, đó là:
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Phát hiện
và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, nhất là tình trạng tụ tập đông người để
khiếu kiện, gây mất an ninh, trật tự; kiên quyết không để xảy ra điểm nóng, gây
mất ổn định về an ninh chính trị.
- Tập trung chấn chỉnh công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, tài
nguyên, khoáng sản. Thực hiện xã hội hóa trong đầu tư xây dựng, chống thất thoát
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và lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư. Ưu tiên các công trình thật sự cần thiết,
không đầu tư dàn trải.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020,
trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện tốt mô hình “một cửa”, “một cửa
liên thông” hiện đại cấp thành phố. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh những hạn chế,
thiếu sót nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức. Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, thúc đẩy các dịch vụ
công phục vụ tốt nhất các yêu cầu phát triển của xã hội. Kiên quyết đấu tranh
phòng, chống quan liêu, tham nhũng, nhất là trong các lĩnh vực: Quản lý đất đai,
đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, tài sản của Nhà nước.
- Tiếp tục rà soát, sắp xếp bộ máy tinh gọn; nâng cao năng lực quản lý,
điều hành của các cơ quan chuyên môn và UBND phường, xã; nhất là trách
nhiệm của người đứng đầu.
- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ
tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành
chính nhà nước các cấp gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày
01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao trách nhiệm và chấn
chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên
chức trên địa bàn tỉnh.
- Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao
của các đơn vị, địa phương để nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành.
2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật Tổ chức Chính quyền địa
phương và Quy chế làm việc của UBND thành phố:
UBND thành phố thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể
lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Chấp
hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ
nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của UBND
thành phố Phan Thiết; các thành viên UBND thành phố luôn nêu cao vai trò trách
nhiệm trong việc chỉ đạo, điều hành đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện hoàn
thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
- Tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ
luật, kỷ cương hành chính, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ
đạo, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thực hiện nghiêm chế độ
báo cáo, xin ý kiến theo Quy chế làm việc đã đề ra.
- Duy trì và thực hiện tốt việc Hội ý tập thể Chủ tịch, các Phó Chủ tịch vào
sáng thứ hai hàng tuần để thông tin công tác điều hành; bàn bạc giải quyết các vấn
đề phát sinh, bức xúc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của UBND thành
phố và của các địa phương, đơn vị trực thuộc.
- Hàng tháng, hàng quý, 6 tháng UBND thành phố đều tổ chức cuộc họp giao
ban UBND thành phố và cuộc họp giao ban Chủ tịch UBND các phường, xã để đánh
giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ và tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng
mắc của các địa phương, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
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- Tập thể UBND thành phố luôn giữ gìn mối đoàn kết, thống nhất, nêu cao
quyết tâm với tinh thần trách nhiệm cao; xem xét, xử lý công việc đúng thẩm quyền
và đúng trình tự thủ tục theo quy định. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành
phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và UBND các
phường, xã tập trung tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao nhất,
nhất là các công việc trọng tâm, trọng điểm.
Từ đầu năm đến nay (05/12/2019), UBND thành phố Phan Thiết đã ban hành
10.771 văn bản chỉ đạo, điều hành các loại và 7.886 Quyết định và tổ chức 714 cuộc
họp, không kể các cuộc họp đột xuất.
3. Kết quả điều hành phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề trọng
tâm nổi bật:
Thực hiện nhiệm vụ năm 2019, tuy vẫn còn nhiều khó khăn, một số vấn đề
mới phát sinh phức tạp, nhưng với sự nổ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân
thành phố nên nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục ổn định
và phát triển, 08/08 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, nổi rõ là:
- Hoạt động dịch vụ, du lịch, thương mại tiếp tục phát triển; lượng du khách
đến tham quan, nghỉ dưỡng tăng 9,76%. Thị trường hàng hoá, dịch vụ ổn định và
có bước khởi sắc. Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tiếp tục ổn định và
tăng 0,3% so với năm 2018. Sản lượng khai thác hải sản tăng 0,69% so với năm
2018. Thu ngân sách đạt kết quả cao so với dự toán và năm 2018; chi ngân sách
đảm bảo nhu cầu thiết yếu của thành phố.
- Tình hình dịch bệnh trên cây trồng không xảy ra. Kiểm soát giết mổ gia
súc, gia cầm được tăng cường, triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch
tả heo Châu Phi. Chú trọng công tác trồng rừng, quản lý, bảo vệ rừng.
- Công tác quản lý đô thị, đất đai, tài nguyên khoáng sản, xây dựng cơ bản
có nhiều cố gắng; vệ sinh môi trường nhiều nơi có chuyển biến tốt.
- Chất lượng giáo dục được nâng lên. Thực hiện các chương trình mục tiêu y
tế quốc gia đạt kết quả; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt chỉ tiêu. Chính sách
an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; giải quyết việc làm,
giảm hộ nghèo đạt chỉ tiêu. Hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao,
thông tin tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh.
- Cải cách thủ tục hành chính có chuyển biến tốt. Công tác tiếp dân được
thực hiện nghiêm túc; giải quyết khiếu nại, tố cáo có cố gắng và tiến bộ hơn;
công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được
quan tâm chỉ đạo.
- An ninh chính trị cơ bản được giữ vững, trật tự an toàn xã hội tiếp tục có
chuyển biến, thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng theo kế hoạch, giao quân đạt
chỉ tiêu. Phạm pháp hình sự giảm so với cùng kỳ, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu
chí so với năm 2018. Giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, truy tố, xét xử và thi hành
án dân sự đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp.
- Tổ chức bộ máy, cán bộ từ thành phố đến phường, xã, khu phố, thôn tiếp tục
được củng cố, kiện toàn.
4. Thực hiện mối quan hệ phối hợp trong công tác chỉ đạo, điều hành:
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Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, UBND thành phố luôn lấy Nghị quyết
của Thành ủy, HĐND thành phố và Quyết định giao nhiệm vụ của UBND tỉnh làm
mục tiêu để chỉ đạo giải quyết các công việc theo thẩm quyền.
Thực hiện tốt Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND, UBND
và Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố trong việc chỉ đạo các đơn vị, địa
phương tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện đường lối,
chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; các mục tiêu, nhiệm
vụ chính trị và các phong trào của địa phương. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh
những sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
Chủ động phối hợp, tranh thủ sự hỗ trợ của các Sở, Ban, Ngành của tỉnh trong
quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của địa phương, nhất là những vấn
đề phát sinh, nổi cộm, có tính chất phức tạp.
II. Những hạn chế, nguyên nhân và kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ
đạo và điều hành:
1. Một số mặt hạn chế:
- Sản phẩm, chất lượng dịch vụ phục vụ du lịch chưa phong phú, đa dạng;
tình trạng khách du lịch đuối nước tại một số khu du lịch tăng cao. Việc kêu gọi
đầu tư vào các khu, xây dựng các cụm công nghiệp còn khó khăn; tiến độ xây dựng
các chợ phường, xã còn chậm. Tình trạng vi phạm bảo vệ nguồn lợi thủy sản còn
xảy ra; xử lý việc nuôi cá lồng bè không đúng quy định thiếu kiên quyết. Các tiêu
chí về xây dựng nông thôn mới giảm so với năm 2018.
- Công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, trật tự đô thị còn nhiều hạn
chế, yếu kém; tiến độ điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy
hoạch chỉnh trang đô thị còn chậm; tình trạng tự ý chuyển mục đích sử dụng đất,
hợp thửa, tách thửa không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng không
phép, trái phép diễn biến phức tạp; tình trạng lấn chiếm đất công, lấn chiếm lòng lề
đường, xả rác thải, nước thải ô nhiễm ra môi trường còn xảy ra khá phổ biến nhưng
xử lý thiếu kiên quyết. Tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, bức xúc, giao
thông nông thôn còn chậm. Môi trường ở vài nơi bị ô nhiễm nặng. Việc di dời các
điểm thu mua, tàng trữ phế liệu và cơ sở tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ gây ô nhiễm
môi trường ra ngoại thành còn chậm.
- Tỷ lệ học sinh THCS bỏ học còn cao, vận động học sinh bỏ học ra các lớp
phổ cập còn khó khăn. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế còn thấp. Công tác
khám, chữa bệnh còn hạn chế, bệnh sốt xuất huyết tăng cao so với năm 2018.
- Một số vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai chưa được tập trung tháo
gỡ, gây bức xúc trong nhân dân.
- An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn
định. Tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt thấp, một số vụ việc kéo dài.
2. Nguyên nhân:
Những tồn tại, hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do
các nguyên nhân chủ quan sau đây:
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- Một số đơn vị, địa phương chưa bám sát vào chức năng, nhiệm vụ trong
quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, nên còn lúng túng trong quá trình giải
quyết công việc, dẫn đến đùn đẩy, né tránh.
- Công tác chỉ đạo điều hành của một số người đứng đầu các cơ quan, đơn
vị, phường, xã còn yếu, thiếu kiên quyết; chưa chủ động phối hợp trong quá trình
thực hiện nhiệm vụ, còn lúng túng, bị động.
- Sự chấp hành ý kiến chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố ở một số đơn
vị, địa phương chưa nghiêm túc, triển khai chậm, chưa đảm bảo chất lượng theo
yêu cầu và thời gian theo quy định.
- Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức, viên
chức một số đơn vị, địa phương chưa nghiêm; chưa chủ động, năng động và sáng
tạo trong thực thi nhiệm vụ được giao.
- Công tác phối hợp tham mưu giữa các phòng, ban và giữa phòng, ban với
phường, xã trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chưa chặt chẽ; chưa phát huy đầy
đủ trách nhiệm, chậm tham mưu đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc
trong giải quyết các công việc được giao.
- Công tác nắm bắt tình hình và xử lý thông tin của một số cơ quan, đơn vị
chưa kịp thời và giải quyết chưa thấu đáo, từ đó gây bức xúc cho công dân và phát
sinh vụ việc phức tạp.
- Nhận thức của một bộ phận nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, xây
dựng văn minh đô thị chưa cao.
3. Một số kinh nghiệm:
Từ những hạn chế và nguyên nhân nêu trên, UBND thành phố rút ra được một số
kinh nghiệm qua công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành như sau:
- Quá trình chỉ đạo, điều hành phải bám vào chỉ tiêu, nhiệm vụ được UBND tỉnh
giao, Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố để xác định những công việc trọng
tâm cần triển khai thực hiện, từ đó xây dựng kế hoạch chỉ đạo, điều hành một cách kiên
quyết; đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Phải tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, phối hợp xử lý tốt công việc
ngay tại cơ sở; phát huy tính chủ động, quyết đoán trong giải quyết công việc, không đùn
đẩy, né tránh công việc có tính chất phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị.
- Xác định rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai
phạm, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Mọi thiếu sót, khuyết điểm
trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành phải xác định được người chịu trách
nhiệm để xử lý theo đúng quy định.
- Phải có giải pháp nâng cao trách nhiệm tham mưu; chủ động, sáng tạo
trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với cán bộ,
công chức, viên chức trong thực thi công vụ.
III. Phương hướng chỉ đạo, điều hành năm 2020:
1. Triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ;
Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ năm 2020, Quyết định của UBND
tỉnh phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2020 và thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của
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UBND tỉnh và Thường trực Thành ủy. Tập trung phân khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua thực
hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm.
2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Phát hiện
và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, nhất là tình trạng tụ tập đông người để
khiếu kiện, gây mất an ninh, trật tự; kiên quyết không để xảy ra điểm nóng, gây
mất ổn định về an ninh chính trị.
3. Tiếp tục củng cố bộ máy chính quyền cấp cơ sở đủ sức quản lý và giải quyết
công việc theo thẩm quyền. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đảm bảo năng
lực quản lý, chỉ đạo điều hành ở cấp cơ sở.
4. Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành
chính. Trong đó, chú trọng công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, công tác đào tạo bồi
dưỡng; thực hiện tốt mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông” hiện đại cấp thành
phố. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
5. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, thúc đẩy các dịch vụ công phục vụ
tốt nhất các yêu cầu phát triển của xã hội. Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí. Tăng cường đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, nhất là
trong các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư XDCB, quản lý vốn, tài sản của nhà nước.
6. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày
05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong
các cơ quan hành chính nhà nước các cấp gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số
27-CT/TU ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao trách
nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ,
công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 08/01/2013 về
việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác, Chỉ
thị số 40-CT/TU, ngày 15/8/2013 về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
7. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao để
nâng cao hiệu lực lãnh đạo, điều hành của người đứng đầu các đơn vị, địa phương.
Trên đây là Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2019 của
tập thể UBND thành phố Phan Thiết. Kính trình HĐND thành phố khóa XI – kỳ
họp thứ 9 xem xét, cho ý kiến./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố khóa XI;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch;
- Thành viên UBND thành phố;
- Chánh Văn phòng;
- Lưu: VT, QTM, TH.
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