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BÁO CÁO
Kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của
Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về hoàn
thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Thực hiện Công văn số 1416/SKHĐT-KH ngày 17/4/2018 của Sở Kế hoạch
và Đầu tư về việc đề nghị tham mưu báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Nghị
quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII);
UBND thành phố Phan Thiết báo cáo cụ thể như sau:
Phần I
Tình hình triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết.
1. Tình hình học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết:
- UBND thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số
11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) đến toàn thể
100% cán bộ, công chức, viên chức của thành phố.
- Quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chương trình hành động của Trung
ương, của tỉnh liên quan đến cơ chế phối hợp giải quyết và đơn giản hóa thủ tục
hành chính để tạo động lực phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi
trường đầu tư, hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp theo cơ chế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa.
- Nội dung tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản mới trong các
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) gồm:
+ Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương
về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
+ Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương
về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
+ Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương
về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.
2. Đánh giá chung về tình hình học tập, quán triệt Nghị quyết:
Tất cả cán bộ công chức, viên chức đều tổ chức học tập tuyên truyền, quán
triệt, 100% công chức, viên chức nghiêm túc tham gia học tập.
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Phần II
Tình hình thể chế hóa Nghị quyết
- Giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”
các hồ sơ trên lĩnh vực xây dựng, hạ tầng kỹ thuật; góp ý về đầu tư các dự án của
các tổ chức do các Sở, ngành và tỉnh lấy ý kiến đều trước thời hạn được giao.
- Góp ý các nội dung liên quan đến cấp Giấy phép xây dựng và triển khai
thực hiện các quy định về công tác quản lý xây dựng.
- Phối hợp với Sở ngành rà soát các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản
phẩm phù hợp với thị trường, nâng cao sức cạnh tranh và quyền kinh doanh của
doanh nghiệp theo định hướng kinh tế xã hội chủ nghĩa.
- Rà soát có ý kiến đề xuất các Sở, ngành điều chỉnh các văn bản quy phạm
pháp luật, đảm bảo thuận lợi cho nhà đầu tư, các doanh nghiệp trên địa bàn thành
phố.
Phần III
Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết
1. Kết quả triển khai thực hiện:
- Thực hiện nghiêm túc, bảo đảm công khai, minh bạch về nghĩa vụ và trách
nhiệm trong thủ tục hành chính nhà nước và dịch vụ công để quyền tài sản được
giao dịch thông suốt, thực hiện đầy đủ quyền sở hữu tài sản.
- Thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về đất đai, tài nguyên từ đó huy
động, phân bổ và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên. Công khai, minh bạch việc
quản lý, sử dụng đất công; tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu
quả sử dụng đất đã giao cho các tổ chức và doanh nghiệp.
- Thực hiện tốt các quy định pháp luật về: Quản lý, khai thác và sử dụng tiết
kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản công;
giải quyết tranh chấp dân sự; đăng ký và giao dịch tài sản.
- Đẩy mạnh thực hiện “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp
ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;
- Góp ý hướng dẫn về việc quản lý chi phí và áp dụng bộ đơn giá dịch vụ
công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng rộng rãi công nghệ
thông tin vào quản lý, điều hành, tạo lập môi trường hành chính minh bạch, thông
thoáng, thuận lợi, kịp thời, hiệu quả.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ hành chính
công để tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân.
Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà
nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính nhà nước.
- Ban hành quy định phân cấp quy chế cấp quản lý trật tự đô thị, các công
trình hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan môi trường trên địa bàn thành phố Phan Thiết.
2

- Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp, khai thác và
chế biến thủy sản theo hướng gắn kết với doanh nghiệp, hợp tác xã, trên cơ sở ứng
dụng tiến bộ khoa học, công nghệ cao để tạo ra sản phẩm sạch, an toàn, chất lượng
cao, giá cả cạnh tranh. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho nông dân
gắn với giải quyết tốt việc làm.
- Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ sản xuất kinh doanh mở
rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động, tự nguyện liên kết hình thành các hình
thức tổ chức hợp tác hoặc chuyển đổi sang kinh doanh theo mô hình doanh nghiệp
theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có lập trường chính trị
vững vàng, liêm chính, trách nhiệm, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng
yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đẩy mạnh công tác kiểm tra kịp thời
chấn chỉnh những sai phạm trong công tác quản lý và các hoạt động của phòng,
ban, đơn vị.
- Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và đạo đức của đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức từ thành phố đến phường, xã để bảo đảm có đủ chất, năng
lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư.
- Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên
chức trên địa bàn thành phố. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng cho cán bộ, công chức trên địa
bàn thành phố.
2. Bài học kinh nghiệm về triển khai thực hiện Nghị quyết:
Để thực hiện tốt Nghị quyết số 11- NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện
thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa các cấp ủy, chính quyền,
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân cần nhận thức đúng đắn, đầy
đủ về quan điểm, nội dung, giải pháp của Nghị quyết.
3. Giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới:
- Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp ủy
Đảng, chính quyền và quần chúng Nhân dân về ý nghĩa, mục đích của Nghị quyết
số 11- NQ/TW gắn với tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần
thứ XII và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.
- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là các vấn đề liên quan
đến người dân, doanh nghiệp, bảo đảm tính công khai, minh bạch về nghĩa vụ và
trách nhiệm nhằm tạo môi trường giao dịch thông suốt, bảo đảm hiệu lực thực thi.
- Tiếp tục tổ chức quán triệt, thống nhất nhận thức của cán bộ, đảng viên,
công chức, viên chức và người lao động về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa, là nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng,
tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững.
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Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 11NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị trung ương 5 (khóa XII). UBND thành phố
báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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