
Đồng chí Ngô Minh Uyên Thảo với mô hình “Cải cách hành
chính, tận tình phục vụ nhân dân”

-----

Với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Bí thư Chi bộ, Chi cục
Trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản thuộc Đảng bộ Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận. Xuất phát từ thực tiễn và tầm quan
trọng của việc cải cách thủ tục hành chính, tận tình phục vụ nhân dân; đồng chí
Ngô Minh Uyên Thảo đã chủ động tham mưu xây dựng mô hình “Thực hiện cải
cách hành chính, tận tình phục vụ nhân dân” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Để thực hiện tốt việc triển khai mô hình “Thực hiện cải cách hành chính,
tận tình phục vụ nhân dân”, đồng chí Ngô Minh Uyên Thảo đã lãnh đạo cơ quan
chủ động triển khai thực hiện mô hình và đã được áp dụng tại các cơ quan quản lý
nhà nước về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, các cơ sở sản xuất kinh doanh
thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến nay. Mô hình đã
mang lại một số lợi ích thiết thực như: tiết kiệm thời gian xem xét thủ tục hành
chính của các cơ quan chức năng trước khi ban hành, giảm chi phí giấy tờ (do có
nhiều thủ tục hành chính); nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác quản
lý an toàn thực phẩm, tăng hiệu quả phổ biến thủ tục hành chính đến các cơ sở sản
xuất kinh doanh.

Trước khi áp dụng mô hình, về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi
quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 23 thủ tục hành chính, sau
khi áp dụng mô hình giảm xuống còn 8 thủ tục hành chính, các đơn vị triển khai
thực hiện đúng quy định, không chồng chéo, bỏ sót; đặc biệt không còn tình
trạng cơ sở phải đi vòng nhiều cơ quan do không biết thủ tục hành chính, do cơ
quan nào, cấp nào giải quyết… Ngoài ra mô hình này có thể được cơ quan chức
năng ở các lĩnh vực khác, các tỉnh khác tham khảo xem xét áp dụng.

Đồng chí Ngô Minh Uyên Thảo trong thực hiện nhiệm vụ được giao đã có
nhiều sáng kiến, cải tiến, tích cực thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm đạt “Gia đình văn hóa”. Từ năm 2015 - 2019,
được chi bộ xếp loại đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó năm 2016, 2018
được bình bầu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đạt danh hiệu Chiến sỹ thi

đua cấp cơ sở (năm 2016 – 2018); năm 2020 được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tuyên dương, khen thưởng là gương điển hình tại
Hội nghị tổng kết 04 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn
2016 - 2020./.
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