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BÁO CÁO 

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022 

 của UBND thành phố Phan Thiết 

 

Thực hiện Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc Phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2022 của UBND 

thành phố; Kết luận số 592-KL/TU ngày 01/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

thành phố Phan Thiết (khóa XII) và Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 23/12/2021 

của HĐND thành phố về nhiệm vụ năm 2022; UBND thành phố đã ban hành Quyết 

định số 307/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - 

xã hội năm 2022, Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 về việc phê 

duyệt chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2022 của c c c  quan chuyên m n trực 

thuộc UBND thành phố Phan Thiết và Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 

22/02/2022 về việc phê duyệt chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2022 của UBND c c 

phường, xã. UBND thành phố b o cáo kiểm điểm c ng t c chỉ đạo, điều hành với 

c c nội dung sau: 

I. Một số kết quả đạt được: 

1. Công tác chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022: 

X c định năm 2022 là năm thứ hai tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch ph t triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2021 – 2026; đồng thời cũng là năm thứ ba tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đại biểu Đảng bộ thành phố Phan Thiết lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 – 2025); tạo 

đà để thực hiện có kết quả c c chỉ tiêu, nhiệm vụ trong những năm sắp đến. 

Quan điểm xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố là 

lu n b m s t sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND 

tỉnh và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND thành phố. Qua đó, x c định rõ 

những nhiệm vụ trọng tâm cần phải tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2022, 

đó là: 

- Tăng cường c ng t c quản lý nhà nước trên tất cả c c lĩnh vực. Thực hiện 

tốt c ng t c phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, đẩy nhanh tiêm vắc 

xin phòng chống COVID-19 trên địa bàn thành phố an toàn, đúng đối tượng. Công 

t c chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực 

phẩm được quan tâm, thực hiện tốt. Chất lượng gi o dục, đào tạo được duy trì. C c 

chính s ch an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, chăm lo cho c c đối tượng chính s ch, 

người nghèo được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. 

- Ph t hiện và xử lý kịp thời c c tình huống ph t sinh, nhất là tình trạng tụ 

tập đ ng người để khiếu kiện, gây mất an ninh, trật tự; kiên quyết kh ng để xảy ra 

Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 5 

- HĐND thành phố khóa XII. 
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điểm nóng, gây mất ổn định về an ninh chính trị. 

- Tập trung chấn chỉnh c ng t c đầu tư xây dựng c  bản, quản lý đất đai, tài 

nguyên, kho ng sản. Thực hiện xã hội hóa trong đầu tư xây dựng, chống thất tho t 

và lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư. Ưu tiên c c c ng trình thật sự cần thiết, 

kh ng đầu tư dàn trải. 

- Tổ chức thực hiện tốt c ng t c cải c ch hành chính giai đoạn 2021 – 2030, 

trọng tâm là cải c ch thủ tục hành chính. Thực hiện tốt mô hình “một cửa”, “một 

cửa liên th ng” 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 c n bộ, 

c ng chức, viên chức. Siết chặt kỷ luật, kỷ cư ng trong thực thi c ng vụ, thúc đẩy 

c c dịch vụ c ng, phục vụ tốt nhất c c yêu cầu ph t triển của xã hội. Kiên quyết 

đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, nhất là trong c c lĩnh vực: Quản lý 

đất đai, đầu tư xây dựng c  bản, quản lý vốn, tài sản của Nhà nước. 

- Tiếp tục rà so t, sắp xếp bộ m y tinh gọn; nâng cao năng lực quản lý, điều 

hành của c c c  quan chuyên m n và UBND phường, xã; nhất là tr ch nhiệm của 

người đứng đầu
1
. 

- 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 cư ng trong c c c  quan hành 

chính nhà nước c c 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 tr ch nhiệm và chấn 

chỉnh t c phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của c n bộ, c ng chức, viên 

chức trên địa bàn tỉnh. 

- Thường xuyên kiểm tra, kiểm so t kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao 

của c c đ n vị, địa phư ng để nâng cao c ng t c chỉ đạo, điều hành. 

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức 

Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Quy chế làm việc của 

UBND thành phố: 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Quy chế làm việc của UBND thành phố 

nhiệm kỳ 2021 – 2026 và rà so t, phân c ng nhiệm vụ đối với Lãnh đạo UBND 

thành phố và c c Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thực hiện 

nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, c  nhân phụ tr ch; nêu 

cao vai trò, tr ch 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 ph p luật và Quy chế làm việc của UBND thành phố Phan Thiết; c c thành 

viên UBND thành phố lu n nêu cao vai trò tr ch nhiệm trong c ng t c chỉ đạo, 

điều hành; chủ động, thường xuyên đ n đốc c c địa phư ng, đ n vị thực hiện hoàn 

thành c c chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 

- Tiếp tục đổi mới phư ng thức quản lý, chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ 

luật, kỷ cư ng hành chính, x c định rõ c c 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 

b o c o, xin ý kiến theo Quy chế làm việc đã đề ra. 

                                                      
1
 Đề  n thành lập Ban Quản lý Cụm c ng ngiệp và Dịch vụ c ng ích thành phố Phan Thiết, sắp xếp c c đ n vị sự 

nghiệp có thu. 
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- Duy trì và thực hiện tốt việc hội ý tập thể Chủ tịch, c c Phó Chủ tịch để 

th ng tin c ng t c điều hành; bàn bạc giải quyết c c vấn đề ph t sinh, bức xúc 

trong qu  trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của UBND thành phố và của c c địa 

phư ng, đ n vị trực thuộc. 

- Duy trì tổ chức cuộc họp giao ban UBND thành phố và cuộc họp giao ban 

Chủ tịch UBND c c phường, xã để đ nh gi  kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 

và tập trung th o gỡ những khó khăn, vướng mắc của c c địa phư ng, đ n vị trong 

qu  trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, thường xuyên trao đổi, nắm bắt th ng tin 

bằng nhiều hình thức trực tuyến qua c c ứng dụng c ng nghệ th ng tin. 

- Tập thể UBND thành phố lu n giữ gìn mối đoàn kết, thống nhất, nêu cao 

quyết tâm với tinh thần tr ch nhiệm cao; xem xét, xử lý c ng việc đúng thẩm 

quyền và đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Chủ tịch và c c Phó Chủ tịch UBND 

thành phố thường xuyên kiểm tra, đ n đốc c c phòng, ban, đ n vị trực thuộc và 

UBND c c phường, xã tập trung tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao đạt hiệu 

quả cao nhất, nhất là c c c ng việc trọng tâm, trọng điểm. 

- Từ đầu năm đến nay (30/11/2021), UBND thành phố Phan Thiết đã ban 

hành 6.582 văn bản chỉ đạo, điều hành c c loại và 6.600 Quyết định và tổ chức 570 

cuộc họp, kh ng kể c c 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: 

3.1. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19: 

- Từ Quý II năm 2022, tình hình dịch bệnh c  bản được kiểm so t; toàn 

thành phố tập trung thực hiện tốt c ng t c phòng, chống dịch COVID-19 trong tình 

hình mới. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi bổ sung, mũi 

nhắc cho đối tượng 18 tuổi trở lên, hoàn thành hai mũi vắc xin phòng COVID-19 

cho trẻ từ 12-17, triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi; 

tiếp tục triển khai tiêm mũi nhắc lại cho trẻ từ 12-17 tuổi. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo, đầy đủ và kịp thời c c nội dung chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ tại C ng điện số 755/CĐ-TTg ngày 25/8/2022 và ý 

kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Th ng b o số 366-TB/VPTU ngày 

17/8/2022, C ng văn số 4718/UBND-YT ngày 26/8/2022 của UBND thành phố 

về tăng cường c ng t c phòng, chống dịch COVID-19; đẩy mạnh h n nữa việc tổ 

chức tiêm vắc xin phòng COVID-19, nhất là trong tình hình dịch COVID-19 

được dự b o vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường với sự xuất hiện của nhiều 

biến thể mới. 

3.2. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là việc hỗ trợ người dân, 

doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19: 

- Trong điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn do gi  cả nguyên vật liệu đầu vào 

tăng cao, nhất là gi  xăng dầu, vật liệu xây dựng, phân bón, vẫn còn t c động của 

dịch COVID-19, c c vụ việc xảy ra trên địa bàn thành phố trong thời gian vừa qua 

chưa giải quyết xong,… làm ảnh hưởng đến c ng t c điều hành, lãnh đạo, c c hoạt 

động sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của 

hệ thống chính trị, doanh nghiệp và Nhân dân, đã triển khai kịp thời c c chính s ch 

hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 
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theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 

24/9/2021, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ và Quyết 

định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021, Quyết định số 28/2021/QĐTTg ngày 

01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai hỗ trợ gạo cho c c đối tượng theo 

Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa 

bàn thành phố. Kịp thời chỉ đạo triển khai c c Nghị quyết của Chính phủ và sớm 

cho chủ trư ng về chính s ch hỗ trợ người lao động kh ng có giao kết hợp đồng 

lao động, hộ nghèo, người cao tuổi kh ng n i nư ng tựa... trên địa bàn thành phố. 

- Thực hiện tốt c c chính s ch ưu đãi người có c ng với c ch mạng; chế độ 

thăm, tặng quà dịp tết, chế độ trợ cấp ưu đãi cho con của người có c ng đang đi 

học, cấp thẻ bảo hiểm y tế, c c phong trào Đền  n đ p nghĩa đã được duy trì 

thường xuyên, tiếp tục ph p triển; c c phường, xã tổ chức tốt c c giải ph p cụ thể 

trợ giúp hộ nghèo ổn định sản xuất và ph t triển sản xuất; c c chính s ch an sinh xã 

hội được bảo đảm, chi trả trợ cấp kịp thời, đúng thời gian quy định, đúng chế độ, 

chính s ch. Đời sống của Nhân dân nói chung ổn định, kh ng xảy ra thiếu đói. 

3.3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội: 

- Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, c c cấp, c c ngành, địa phư ng đã có 

nhiều cố gắng, tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện c c nhiệm vụ được giao. 

Trong năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố có xu hướng phục hồi, 

ph t triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, có 05/06 chỉ tiêu đạt và vượt kế 

hoạch giao, cụ thể là: 

+ Hoạt động du lịch phục hồi tích cực. Tình hình thị trường diễn biến s i 

động trong dịp Tết Nguyên đ n Nhâm Dần 2022, c c khu vực chợ Tết, siêu thị 

Co.op Mart, siêu thị Lotte Mart…tổ chức nhiều chư ng trình khuyến mãi, kích 

cầu mua sắm, thu hút người dân đến tham quan và mua sắm. Đảm bảo lưu th ng 

hàng hóa và nhu cầu trong dịp Tết của người dân, kh ng để xảy ra tình trạng  găm 

hàng, sốt gi , đầu c  gây bất ổn thị trường. C ng t c phối hợp kiểm tra, kiểm so t 

thị trường, nắm tình hình gi  cả, biến động được tăng cường. Hoạt động sản xuất 

c ng nghiệp ổn định; khai th c đ nh bắt hải sản vượt kế hoạch (106,32%). Công 

t c bảo vệ nguồn lợi thủy sản được tăng cường. Kết quả giải ngân vốn từ đầu năm 

đến ngày 24/11/2022 là 198,121 tỷ đồng, đạt 66,56%, ước đến cuối năm đạt 100% 

kế hoạch. Thu ngân s ch nhà nước ước năm 2022 đạt 1.700 tỷ đồng, đạt 145,3% 

dự to n ph p lệnh, đạt 136% dự to n phấn đấu. Chi ngân s ch ước năm 2022 là 

932,745 tỷ đồng, đạt 107,26% dự to n HĐND thành phố giao; đảm bảo chi cho c c 

hoạt động thường xuyên của c c c  quan, đ n vị và đầu tư ph t triển. 

+ C ng t c đầu tư ph t triển được tập trung chỉ đạo ngay từ đầu năm và đạt 

được một số kết quả nhất định. Tiến độ một số dự  n, c ng trình trên địa bàn thành 

phố đang được tập trung thực hiện như: C ng viên Thư ng Ch nh; sửa chữa, nâng 

cấp hệ thống tho t nước trên địa bàn thành phố; Chung cư s ng Cà Ty; khu vực 

phát triển nhà ở Nam s ng Cà Ty, xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết (Khu t i định 

cư Kè bờ s ng Cà Ty, xã Tiến Lợi); dự  n Kè sông Cà Ty; khu dân cư phía Nam 

đường Lê Duẩn (đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Văn Tần), thành phố Phan 

Thiết; sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc 
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Kh ng (đoạn từ Khu du lịch Hoàng Ngọc đến ngã ba Làng Chài), thành phố Phan 

Thiết. 

+ C ng t c quản lý đất đai, tài nguyên và m i trường được tập trung chỉ đạo. 

Tập trung chỉ đạo xử lý có hiệu quả tình trạng lấn chiếm đất trên địa bàn, quỹ đất 

02 bên đường Võ Nguyên Gi p và tình trạng lấn chiếm đất c c dự  n xảy ra tại c c 

địa bàn Mũi Né, Hàm Tiến, Phú Hài, Tiến Thành,...Tổ chức cưỡng chế 09 hộ dân 

thuê đất tại Khu du lịch Đồi C t bay thuộc khu phố 5, phường Mũi Né giao lại đất 

cho Ban Quản lý Khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né; tổ chức cưỡng chế buộc thực 

hiện biện ph p khắc phục hậu quả vi phạm hành chính đối với bà Trần Thị Ngọc 

Nữ tại khu phố Long S n, phường Mũi Né. Tập trung khắc phục sai phạm c ng t c 

đền bù, t i định cư liên quan đến dự  n Đường Lê Duẩn; tập trung khắc phục c c 

sai phạm đối với 132 thửa đất trên địa bàn thành phố tại Th ng b o số 255-

TB/BCS ngày 10/10/2022 của Ban C n sự Đảng UBND tỉnh; UBND thành phố đã 

chỉ đạo c c c  quan chuyên m n nghiên cứu, có kế hoạch triển khai thực hiện. Rà 

so t, kiến nghị giải ph p khắc phục c c tồn tại, thiếu sót trong c ng t c bồi thường, 

hỗ trợ t i định cư dự  n Đường Lê Duẩn, thành phố Phan Thiết. Quy hoạch sử 

dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 của thành phố đã được HĐND 

thành phố th ng qua, hiện đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, hiện UBND 

thành phố đang chỉ đạo c c ngành chức năng và c c địa phư ng triển khai thực 

hiện; đồng thời, triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố. Tiếp 

tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 09/7/2020 của Thành ủy 

Phan Thiết và Kế hoạch số 6050/KH-UBND ngày 04/9/2020 của UBND thành phố 

về thực hiện cuộc vận động “Người dân Phan Thiết kh ng xả r c thải, chất thải, 

phế thải ra đường phố và khu vực c ng cộng”. Chỉ đạo xử lý c  bản c c khu vực 

tồn đọng r c thải, nhất là khu vực gi p ranh phường Phú Hài – Thanh Hải – Phú 

Thủy, khu vực Làng chài Mũi Né, đường Âu C  - Lạc Long Quân, Tiến Thành, r c 

thải ven biển c c phường, xã. Tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng khai th c, vận 

chuyển kho ng sản vật liệu xây dựng th ng thường tr i phép và kiểm tra c c hành 

vi xả chất thải gây   nhiễm m i trường trên địa bàn thành phố. Phối hợp với Sở 

N ng nghiệp và Ph t triển n ng th n, Tập đoàn Nova Group… trồng cây xanh 

nhân Ngày m i trường thế giới 05/6/2022
2
. 

+ Chất lượng gi o dục được duy trì, hoàn thành chư ng trình năm học 2021-

2022; chỉ đạo tổ chức tốt Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023, tỷ lệ huy động trẻ 

06 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. C ng t c phòng, chống dịch COVID-19 lu n được 

quan tâm chỉ đạo, nhất là việc tiêm phòng vắc xin COVID-19, hiện đang triển khai 

chiến dịch tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4)
3
, tiêm mũi 2, mũi 3 cho đối tượng là trẻ 

em
4
. Việc thực hiện c c Chư ng trình mục tiêu y tế Quốc gia được triển khai đúng 

kế hoạch.  C ng t c quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) được 

chú trọng. 

                                                      
2
 Thành phố tổ chức trồng 69 cây Gi ng Hư ng, 475 cây Hoa Giấy và 475 cây Hoàng Yến tại dọc tuyến đường Âu 

C  - Lạc Long Quân. UBND c c phường, xã cũng đã tổ chức trồng 1.201 cây xanh c c loại tại c c tuyến đường, 

khu n viên c  quan… để hưởng ứng Ngày M i trường thế giới 05/6. Ban Quản lý rừng Hồng Phú tiến hành trồng 

mới 59,7ha trên địa bàn. 
3
 Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 4 cho đối tượng trên 18 tuổi: đạt: 17,35% (15.681/90.402), trên 50 

tuổi: đạt 15,6% (4.119/24.824), trên 65 tuổi: đạt 21,13% (1.839/8.960).  
4
 Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 cho trẻ em 12 đến 17 tuổi: đạt 22,9% (5.495/23.905), mũi 2 cho 

trẻ em từ 5 đến 12 tuổi: đạt 27,45% (7.065/25.739). 
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+ Thực hiện Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 10/5/2022 của Thành ủy Phan 

Thiết về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 18/3/2022 của Tỉnh ủy Bình 

Thuận về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; với sự quyết 

tâm của lãnh đạo UBND thành phố, sự nỗ lực của các ngành chức năng đã tổ chức 

triển khai xây dựng Trung tâm Điều hành đ  thị thông minh thành phố Phan Thiết. 

Hiện nay, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 6145/QĐ-UBND ngày 

16/11/2022 thành lập Trung tâm Điều hành đ  thị thông minh (IOC) thành phố 

Phan Thiết. Trung tâm IOC thành phố Phan Thiết đặt tại trụ sở UBND thành phố 

Phan Thiết; giai đoạn thí điểm tập trung vào 4 phân hệ chính: IOC platform; Hệ 

thống Phản  nh hiện trường trên nền tảng điện thoại dùng hệ điều hành Android, IOS 

cho người dân (Phan Thiết-S) và c  quan (IOC Phan Thiết); Hệ thống Gi m s t 

th ng tin b o chí, truyền th ng trên kh ng gian mạng; Hệ thống Gi m s t giao 

th ng và an ninh trật tự. Đến nay, ứng dụng Phan Thiết-S đang được người dân 

thành phố sử dụng để phản  nh về mọi mặt đời sống xã hội đến chính quyền thành 

phố; từ đầu th ng 11/2022 đến nay, th ng qua Phan Thiết-S đã tiếp nhận và xử lý 54 

phản  nh kiến nghị của người dân. Trung tâm Điều hành đ  thị th ng minh thành 

phố hoạt động sẽ góp phần xây dựng và ph t triển chính quyền điện tử, hướng đến 

chính quyền số; cải thiện, nâng cao c c chỉ số xếp hạng của thành phố. 

+ Thực hiện đầy đủ, kịp thời c c chế độ, chính s ch đối với người có công 

với c ch mạng và đối tượng bảo trợ xã hội. Việc điều tra, rà so t hộ nghèo, hộ cận 

nghèo theo chuẩn nghèo  p dụng giai đoạn 2022-2025 được triển khai thực hiện 

theo quy định.  

+ Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp bảo vệ an toàn c c sự 

kiện chính trị, c c hoạt động chào mừng kỷ niệm c c ngày lễ, tết của đất nước và 

địa phư ng. Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ. Chỉ đạo xử lý tình trạng 

đất quốc phòng bị chồng lấn, lấn chiếm, t c động trái phép tại phường Phú Hài. 

Triển khai Kế hoạch thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội năm 2022. Chỉ đạo c c ngành, UBND c c phường, xã triển 

khai thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn c ng trấn  p tội phạm, bảo đảm an ninh 

trật tự dịp Tết Nguyên đ n Nhâm Dần năm 2022, c c ngày Lễ, kỷ niệm và c c 

sự kiện chính trị trọng điểm; đặc biệt là đợt kỷ niệm 30 năm t i lập tỉnh. Đến 

nay, c c mục tiêu yêu cầu và chỉ tiêu nhiệm vụ đều đạt và vượt. 

+ C ng t c chỉ đạo, điều hành cải c ch hành chính được quan tâm thực hiện, 

cụ thể: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức Hội nghị tổng kết c ng t c 

cải c ch hành chính, thành lập Đoàn Kiểm tra c ng t c cải c ch hành chính; 

thường xuyên rà so t thủ tục hành chính của thành phố; cập nhật, niêm yết c ng 

khai đầy đủ, kịp thời c c thủ tục hành chính và c c biểu mẫu hướng dẫn kèm theo. 

Tiếp tục rà so t, điều chỉnh bổ sung quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết c c 

c ng việc theo c  chế “một cửa” và “c  chế một cửa liên th ng”, bảo đảm tính 

đồng bộ, liên tục. Hạn chế thấp nhất hồ s  trễ hạn trên tất cả c c lĩnh vực. Duy trì 

thực hiện việc c ng khai xin lỗi người dân khi ph t sinh hồ s  trễ hạn. Hướng dẫn 

xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính sử dụng trong Hệ thống 

phần mềm một cửa điện tử đối với Cấp huyện, cấp xã. Đẩy mạnh cải c ch hành 
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chính chế độ c ng chức, c ng vụ, nâng cao chất lượng c n bộ, c ng chức, viên 

chức. Tăng cường thực hiện c c giải ph p thực hiện cải c ch tài chính c ng, ứng 

dụng c ng nghệ th ng tin trong điều hành cải c ch hành chính. 

4. Thực hiện mối quan hệ phối hợp trong công tác chỉ đạo, điều hành: 

Trong qu  trình chỉ đạo, điều hành, UBND thành phố lu n 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 c c c ng 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 c c đ n vị, địa phư ng tổ chức tuyên 

truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện đường lối, chủ trư ng của Đảng 

và chính s ch, ph p luật của Nhà nước; c c mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và c c 

phong trào của địa phư ng. Kịp thời ph t hiện, chấn chỉnh những sai sót trong qu  

trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Chủ động phối hợp, tranh thủ sự hỗ trợ của c c 

Sở, Ban, Ngành của tỉnh trong qu  trình chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của 

địa phư ng, nhất là những vấn đề ph t 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: 

- Gi  xăng dầu biến động mạnh đã ảnh hưởng kh ng nhỏ đến tình hình sản 

xuất kinh doanh của c c doanh nghiệp, nhất là t c động rất mạnh đến c c ngành sử 

dụng nhiều xăng dầu như: Đ nh bắt thủy sản, vận tải hàng hóa và hành kh ch, 

nguyên vật liệu đầu vào, dẫn đến gi  tiêu dùng tăng cao gây nhiều khó khăn đối 

với đời sống của người nghèo, cận nghèo và người lao động. 

- C ng t c triển khai một số quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chung 

c c xã; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 2022 tiến độ còn chậm. 

- C ng t c quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, trật tự đ  thị tuy được tập 

trung chỉ đạo thường xuyên nhưng chuyển biến chậm, chưa đ p ứng yêu cầu ph t 

triển. Tiến độ giải quyết, xử lý lấn chiếm đất c ng, xây dựng kh ng phép, tr i 

phép, kh ng đúng mục đích trên đất nhà nước quản lý, đất dự  n,…còn chậm. 

C ng t c bồi thường, giải phóng mặt bằng một số c ng trình trọng điểm của tỉnh 

như: Làm mới đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà và đường 

Hàm Kiệm - Tiến Thành…, làm ảnh hưởng đến tiến độ của c ng trình, dự  n. 

Công tác chuẩn bị đầu tư một số c ng trình xây dựng c  bản chưa kịp thời, dẫn đến 

tiến độ giải ngân vốn còn chậm so với kế hoạch. Tình trạng lấn chiếm, sử dụng vỉa 

hè, lòng lề đường để kinh doanh, bu n b n; tình trạng xả r c thải, nhất là r c thải 

xây dựng kh ng đúng n i quy định có chuyển biến tích cực nhưng chưa đ p ứng 

yêu cầu xanh, sạch, đẹp của thành phố.  

- C ng t c tuyên truyền, vận động người dân tham gia tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4), bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế 

tuy được quan tâm chỉ đạo nhưng kết quả đạt được chưa tốt, tỷ lệ người dân tham 

gia chưa cao (tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại lần 3, lần 4 trên địa bàn thành phố đạt rất 

thấp; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế chỉ đạt 83,56% kế hoạch năm 2022). 
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- C ng t c cải c ch hành chính của thành phố tuy có chuyển biến nhưng 

vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra, nhất là việc giải quyết hồ s , thủ tục hành chính liên 

quan đến lĩnh vực đất đai còn chậm, còn nhiều hồ s  trễ hạn. 

- An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuy được giữ vững nhưng c ng t c 

nắm, dự b o tình hình có mặt còn hạn chế. Tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt 

nghiêm trọng còn xảy ra; tệ nạn ma túy, đ nh bạc được tập trung xử lý nhưng vẫn 

chưa mang lại hiệu quả đề ra. 

2. Nguyên nhân: 

- Do tình hình kinh tế chịu nhiều t c động tiêu cực, c c thị trường xuất, nhập 

khẩu lớn, truyền thống bị thu hẹp; c c ngành nghề sản xuất, kinh doanh, thư ng 

mại, du lịch – dịch vụ còn bị ảnh hưởng, nhiều tổ chức, c  nhân kinh doanh chưa 

kịp phục hồi sau đại dịch COVID-19; gi  xăng dầu, nguyên, vật liệu, c c yếu tố 

đầu vào biến động tăng mạnh; khối lượng c ng việc ngày càng tăng nhưng bộ m y 

biên chế kh ng tăng mà còn phải thực hiện tinh giản. C  sở vật chất, điều kiện, 

trang thiết bị làm việc còn khó khăn, thiếu thốn. 

- Năng lực một bộ phận c n bộ, c ng chức, viên chức, kể cả ngưởi đứng đầu 

ở một số c  quan, đ n vị, địa phư ng còn hạn chế. Việc chấp hành kỷ cư ng, kỷ 

luật hành chính, sự chỉ đạo của cấp trên chưa thật sự nghiêm túc; chưa thật sự tập 

trung, chủ động, quyết liệt, s ng tạo trong thực thi nhiệm vụ được giao. Thiếu kiểm 

tra, gi m s t thường xuyên; chưa quyết tâm trong việc xử lý c c sai phạm thuộc 

lĩnh vực, địa bàn quản lý. Sự phối hợp giữ c c c  quan, đ n vị, địa phư ng có lúc, 

có n i chưa chặt chẽ, hiệu quả 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: 

- Qu  trình chỉ đạo, điều hành phải b m vào chỉ tiêu, nhiệm vụ được UBND 
tỉnh giao, Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố để x c định những c ng 

việc trọng tâm cần triển khai thực hiện, từ đó xây dựng kế hoạch chỉ đạo, điều 

hành một c ch kiên quyết; đồng thời tăng cường kiểm tra, đ n đốc việc thực hiện 

nhiệm vụ được giao. 

- Tăng cường tr ch nhiệm của người đứng đầu, phối hợp xử lý tốt c ng việc 

ngay tại c  sở; ph t huy tính chủ động, quyết đo n trong giải quyết c ng việc, 

kh ng đùn đẩy, né tr nh c ng việc có tính chất phối hợp của nhiều c  quan, đ n vị. 

- X c định rõ tr ch nhiệm và xử lý nghiêm c c tổ chức, c  nhân để xảy ra sai 

phạm, khuyết điểm trong qu  trình thực hiện nhiệm vụ. Mọi thiếu sót, khuyết điểm 

trong c ng t c quản lý, chỉ đạo điều hành phải x c định được người chịu tr ch 

nhiệm để xử lý theo đúng quy định. 

- Phải có giải ph p nâng cao tr ch nhiệm tham mưu; chủ động, s ng tạo 

trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường kỷ cư ng, kỷ luật hành chính đối với c n bộ, 

c ng chức, viên chức trong thực thi c ng vụ. 

III. Phương hướng chỉ đạo, điều hành năm 2023: 

1. Tiếp tục theo dõi c c chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND 

tỉnh để thực hiện hiệu quả Chư ng trình phòng, chống dịch Covid-19, Chư ng 
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trình phục hồi và ph t triển kinh tế - xã hội. 

2. Tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, nhất là 

hạ tầng giao th ng; đẩy nhanh tiến độ một số c ng trình hạ tầng giao th ng trọng 

điểm, quan trọng của thành phố. 

3. Chú trọng quản lý thị trưởng, gi  cả, bảo đảm ổn định kinh tế; tăng cường 

ứng dụng khoa học c ng nghệ, thúc đẩy đổi mới, s ng tạo, chuyển đổi số, ph t 

triển nền kinh tế số, xã hội số; đổi mới căn bản, toàn diện gi o dục và đào tạo. 

4. Tăng cường c ng t c quản lý về đầu tư xây dựng c  bản, đẩy nhanh tiến 

độ giải ngân, quản lý đất đai, tài nguyên, kho ng sản và c ng t c giải phóng mặt 

bằng trên địa bàn. Quan tâm giải quyết tình trạng   nhiễm m i trường, nhất là tình 

trạng nước thải, r c thải. 

5. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh 

chính trị và trật tự an toàn xã hội. Kịp thời ph t hiện và xử lý c c tình huống ngay 

từ khi mới ph t sinh. Tăng cường tuần tra kiểm so t, lập lại trật tự trên lĩnh vực trật 

tự đ  thị và trật tự an toàn giao th ng. 

6. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực một c ch hiệu quả 

và kh ng hình thức, trước hết là trong hệ thống hành chính nhà nước; kiên quyết 

ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh 

nghiệp trong giải quyết c ng việc. 

7. Tiếp tục thực hiện tốt c ng t c tư ph p, đẩy mạnh cải c ch hành chính, 

thực hiện cải c ch đồng bộ trong c c lĩnh vực như: Đầu tư, đăng ký kinh doanh, 

đất đai, xây dựng….  

8. Tăng cường kỷ cư ng, kỷ luật hành chính; thường xuyên tổ chức kiểm tra, 

kiểm so t kết quả triển khai thực hiện c c nhiệm vụ được giao để nâng cao hiệu 

lực lãnh đạo và tr ch nhiệm quản lý thực thi nhiệm vụ của c c ngành, c c cấp. 

Chấn chỉnh th i độ t c phong, tinh thần tr ch nhiệm, nâng cao chất lượng phục vụ 

nhân dân của đội ngũ c n bộ, c ng chức, viên chức. 

Trên đây là B o c o kiểm điểm c ng t c chỉ đạo, điều hành năm 2022 của 

tập thể UBND thành phố Phan Thiết. Kính trình HĐND thành phố khóa XII – kỳ 

họp thứ 5 xem xét, cho ý kiến./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố 

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- CT, c c PCT. UBND thành phố; 

- Thành viên UBND thành phố; 

- Ch nh Văn phòng; 

- Lưu: VT, QTM, TC (M). 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phan Nguyễn Hoàng Tân 
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