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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 
Số: 292 /KH-UBND 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
   TP. Lạng Sơn, ngày  15  tháng 10 năm 2019 

  
KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 26/01/2019 về công tác cải cách 
hành chính trên địa bàn thành phố năm 2019,  

Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội 
nghị bồi dưỡng công tác cải cách hành chính năm 2019 đối với các cơ quan 
chuyên môn, Uỷ ban nhân dân các phường, xã như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Kịp thời cập nhật và nâng cao kiến thức về công tác cải cách hành 
chính  cho đội ngũ cán bộ, công chức tại các cơ quan chuyên môn, Uỷ ban nhân 
dân các phường, xã.  

2. Nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ giải quyết công 
việc. Nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức công vụ của cán bộ, công chức, 
viên chức nhất là công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông của thành phố và các phường, xã. 

3. Việc tổ chức Hội nghị phải được triển khai nghiêm túc; cán bộ, công 
chức có ý thức chấp hành các quy định của Ban tổ chức Hội nghị đề ra. 

II. NỘI DUNG  

1. Nội dung tập huấn: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành 
chính, cụ thể: 

- Tổng quan về CCHC; Kỹ năng, nghiệp vụ về CCHC. 

- Một số điểm lưu ý khi thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 
23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 
của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy 
định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. 

- Hướng dẫn việc tự đánh giá chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần 
để xác định Chỉ số cải cách hành chính theo Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí 
xác định Chỉ số CCHC áp dụng cho việc đánh giá kết quả thực hiện công tác 
CCHC hằng năm đối với các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, xã trên 
địa bàn thành phố. 

 *  Báo cáo viên: Mời Lãnh đạo Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ tỉnh 
Lạng Sơn.  
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2. Chương trình Hội nghị 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Văn phòng HĐND-UBND TP); 

- Khai mạc Hội nghị (Lãnh đạo UBND thành phố); 

- Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về công tác cải cách hành chính (Báo 
cáo viên Sở Nội vụ); 

- Thảo luận (Báo cáo viên Sở Nội vụ); 

- Kết luận, bế mạc Hội nghị (Lãnh đạo UBND thành phố). 

3. Thành phần: Dự kiến 85 người. Cụ thể: 

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố; 

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành 
phố: Mỗi cơ quan cử 01 lãnh đạo, 01 công chức phụ trách công tác CCHC 
(Riêng Văn phòng HĐND-UBND bố trí thêm công chức tại bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả; chuyên viên quản trị mạng); 

- UBND các phường, xã: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND phụ trách 
CCHC, các công chức: Văn phòng - Thống kê, Địa chính - Nông nghiệp - Xây 
dựng và Môi trường (đối với xã), Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường 
(đối với phường), Tài chính - kế toán, Tư pháp hộ tịch, Văn hóa - Xã hội; công 
chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. 

4. Thời gian: 01 ngày, từ 8 giờ 00 phút, ngày 22/10/2019 (Thứ ba).  

5. Địa điểm: Hội trường tầng IV, Ủy ban nhân dân thành phố, số 02, 
đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Sử dụng nguồn ngân sách nhà nước cấp cho phòng Nội vụ. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân thành phố trân trọng đề nghị Sở 
Nội vụ tỉnh Lạng Sơn sắp xếp thời gian và cử báo cáo viên triển khai giúp Ủy ban 
nhân dân thành phố Lạng Sơn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về công tác cải 
cách hành chính năm 2019. 

2. Phòng Nội vụ thành phố: 

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố mời Báo cáo viên của Sở nội 
vụ; chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị và xây dựng dự toán kinh phí trình Ủy 
ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định; chuẩn bị các điều kiện cần thiết 
khác phục vụ Hội nghị. 

- Phối hợp Văn phòng HĐND và UBND thành phố chuẩn bị hội trường, 
thực hiện công tác tổ chức tại Hội nghị. 

- Phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố chuẩn bị ma két, âm 
thanh, ánh sáng phục vụ Hội nghị.  
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3. Văn phòng HĐND và UBND thành phố: Chuẩn bị hội trường, cử lãnh 
đạo Văn phòng làm công tác tổ chức tại Hội nghị. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố: Tham mưu cho Ủy ban nhân 
dân thành phố cân đối kinh phí tổ chức Hội nghị. 

5. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố: Chuẩn bị ma két, âm thanh, 
ánh sáng phục vụ Hội nghị.  

6. Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; Ủy ban nhân dân 
các phường, xã cử cán bộ, công chức tham gia Hội nghị đúng đối tượng, đảm 
bảo thời gian theo quy định.  

(Khi dự Hội nghị các cơ quan, đơn vị mang theo Dự thảo quyết định bộ tiêu 
chí xác định Chỉ số CCHC hằng năm đối với các cơ quan chuyên môn, UBND các 
phường, xã do UBND thành phố gửi lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị) 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị bồi dưỡng công tác cải cách hành 
chính năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển 
khai thực hiện./. 

(Kế hoạch này thay cho giấy mời) 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 
- Phòng CCHC Sở Nội vụ; 
- CT, PCT UBND TP; 
- Các phòng ban chuyên môn,  
đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND;  
- UBND các phường, xã; 
- Trang thông tin điện tử TPLS; 
- Lưu: VT.    

CHỦ TỊCH 
 
 
 

 

 

Lê Trí Thức 
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