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THÔNG BÁO 
Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 

năm 2019 tại Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn 
 
Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-BCĐ ngày 29/3/2019 của Ban Chỉ đạo 

cải cách hành chính tỉnh về kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành 
chính (CCHC) năm 2019, ngày 06/9/2019, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính 
tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại Ủy ban nhân dân thành phố Lạng 
Sơn. 

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC của Ủy ban nhân 
dân thành phố Lạng Sơn và qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh 
thông báo kết quả kiểm tra như sau: 

I. NỘI DUNG KIỂM TRA 

Đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện các nội dung công tác Cải cách 
hành chính được thực hiện tại Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn, gồm: 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành. 

2. Cải cách thể chế. 

3. Cải cách thủ tục hành chính. 

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. 

5. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

6. Cải cách tài chính công. 

7. Hiện đại hoá hành chính. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA 

1. Ưu điểm 

Trong công tác chỉ đạo điều hành, UBND Thành phố đã quan tâm chỉ 
đạo triển khai thực hiện công tác CCHC trên địa bàn Thành phố thông qua việc 
ban hành Kế hoạch công tác CCHC năm 2019 (Kế hoạch số 26/KH-UBND 
ngày 24/01/2019); đồng thời, ban hành các văn bản tổ chức triển khai thực 
hiện các nội dung chỉ đạo của cấp trên về công tác CCHC và hướng dẫn triển 
khai các nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch đã đề ra. Công tác kiểm tra đã được 
thực hiện theo Kế hoạch, sau kiểm tra đã có Thông báo kết quả kiểm tra theo 
quy định. Việc đánh giá, xếp loại công tác CCHC đối với các cơ quan chuyên 
môn và đối với UBND các xã, phường đã được triển khai thực hiện. 
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Đối với nội dung Cải cách thể chế, UBND Thành phố đã thực hiện xây 
dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL theo quy định 
của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015; Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 
14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Ban hành VBQPPL như: Tham gia góp ý dự thảo VBQPPL; Kiểm tra 
VBQPPL; Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực; Thực hiện hệ thống hóa 
VBQPPL kỳ 2014-2018 theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh; thực hiện công 
tác Phổ biến giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật theo quy định. 

Đối với nội dung Cải cách thủ tục hành chính, UBND Thành phố đã 
triển khai thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 
08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát TTHC; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23/4/2018 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; theo 
đó, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố được bố trí khoa học, thuận 
tiện; công tác niêm yết TTHC và mở sổ sách theo dõi giải quyết TTHC được 
đảm bảo; việc ứng dụng phần mềm trong giải quyết TTHC theo cơ chế một 
cửa triể khai và đáp ứng yêu cầu.  

Đối với nội dung cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và nội 
dung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 
UBND Thành phố đã triển khai thực hiện theo đúng quy định của UBND tỉnh 
và hướng dẫn của các Sở, ngành có liên quan. Trong đó trọng tâm là triển khai  
Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh, ban hành 
Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công 
chức, viên chức, thành phố là đơn vị đi đầu trong việc phân cấp (Ủy quyền cho 
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định nâng lương đối với công chức, 
viên chức tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND thành phố). 

Đối với nội dung Cải cách Tài chính công, UBND Thành phố đã ban 
hành quyết định về giao thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 
dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính nhà 
nước trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2018-2020 (Quyết định 4987/QĐ-
UBND ngày 29/12/2017 của UBND Thành phố) và tổ chức thực hiện các quy 
định về tài chính theo quy định. Theo đó, 100% (17/17) số cơ quan, đơn vị 
được giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý 
quản lý hành chính đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và tổ chức thực hiện 
theo nội dung quy chế. Thực hiện cơ chế tự chủ tại 100% đơn vị sự nghiệp 
công lập, trong đó có 04 đơn vị tự đảm bảo một phần kinh phí, có 02 đơn vị tự 
đảm bảo 100% kinh phí chi thường xuyên. 

Đối với nội dung hiện đại hóa nền hành chính, việc ứng dụng công nghệ 
thông tin được UBND thành phố quan tâm thực hiện. Đã thực hiện triệt để việc 
luân chuyển văn bản trên môi trường mạng, ban hành văn bản điện tử thay cho 
văn bản giấy; hệ thống truyền hình trực tuyến, trang thông tin điện tử hoạt 
động ổn định, thường xuyên cập nhật tin, bài; dịch vụ bưu chính công ích, dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 triển khai thực hiện theo đúng Kế 
hoạch của UBND tỉnh. 
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Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 
được xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến; các hạn chế, thiếu sót phát hiện 
qua kiểm tra của BCĐ ISO tỉnh đã được xử lý, khắc phục. 

2. Một số tồn tại, hạn chế 

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, UBND Thành phố đã ban hành Kế 
hoạch Cải cách hành chính năm 2019; tuy nhiên, chưa cụ thể hóa thời gian 
thực hiện nhiệm vụ (theo tháng, quý...), nhiều nội dung quy định thực hiện 
thường xuyên hoặc thực hiện trong năm. Việc ban hành Kế hoạch nâng cao 
Chỉ số CCHC của thành phố chậm được xây dựng. 

Số liệu về TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố 
(266 TTHC) chưa khớp đúng với số liệu Văn phòng UBND tỉnh báo cáo (242 
TTHC) tại thời điểm Đoàn kiểm tra đến làm việc. 

Về tinh giản biên chế, UBND Thành phố thực hiện theo Đề án số 
901/ĐA-TGBC ngày  22/7/2015 và Đề án số 248/ĐA-TGBC ngày 31/01/2018 
về điều chỉnh tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021; tuy nhiên, việc thực hiện 
Đề án chưa đáp ứng tiến độ đề ra, đến thời điểm hiện tại chỉ đạt 33,13% kế 
hoạch (Trong đó, tỷ lệ thực hiện chưa tính chỉ tiêu biên chế giao giảm). 

Về ứng dụng Công nghệ thông tin, việc sử dụng chữ ký số chưa đáp ứng 
yêu cầu, chưa thực hiện đối với cá nhân theo số lượng Chữ ký số Sở Thông tin 
và Truyền thông đã cung cấp. 

III. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 
THỜI GIAN TIẾP THEO 

Để công tác cải cách hành chính trong năm 2019 và thời gian tiếp theo 
đạt kết quả cao hơn, một số nội dung cần khắc phục qua kết quả kiểm tra như 
sau:  

1. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công tác CCHC 
theo Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh về Kế hoạch 
CCHC tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020 và các văn bản chỉ đạo, tổ chức 
triển khai thực hiện công tác CCHC của UBND tỉnh. Chỉ đạo thực hiện công 
tác xây dựng kế hoạch CCHC và hướng dẫn cấp xã trong việc xây dựng kế 
hoạch CCHC hằng năm theo quy định. 

2. Quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt các quy định về Cải cách thủ tục hành 
chính, bao gồm: Xây dựng Quy trình nội bộ theo văn bản hướng dẫn của Văn 
phòng UBND tỉnh; thực hiện Đề án đơn giản hóa TTHC được phê duyệt tại 
Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; 
triển khai thực hiện 4 tại chỗ theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Niêm yết, công khai 
thủ tục hành chính kịp thời, khoa học theo quy định tại Thông tư số 
02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về 
nghiệp vụ kiểm soát TTHC; tăng cường kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn cấp xã 
trong giải quyết TTHC.  
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3. Thực hiện đối soát số liệu TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND thành phố với số liệu Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp thống kê đảm 
bảo được khớp đúng, phục vụ chính xác công tác quản lý. 

4. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án của tỉnh về tinh giản biên chế, đảm 
bảo mục tiêu mà Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị 
về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã đề 
ra. Kiểm tra tình hình tổ chức hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của đối với 
các cơ quan, đơn vị trực thuộc, nhất là đối với UBND cấp xã, phường.  

5. Kịp thời xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức, nhất là đối với công chức, viên chức được quy hoạch các 
chức danh lãnh đạo, về tiêu chuẩn lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ ....; 
đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 
chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

6. UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị chủ động khắc phục tồn tại còn 
hạn chế trong quá trình kiểm tra trực tiếp theo ý kiến góp ý của các thành viên 
Đoàn kiểm tra. 

Đoàn kiểm tra thông báo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính 
năm 2019 tại UBND thành phố Lạng Sơn theo các nội dung nêu trên./.  

Nơi nhận:  TRƯỞNG ĐOÀN 
- BCĐ CCHC tỉnh; 
- UBND thành phố Lạng Sơn;  
- Lãnh đạo Sở Nội vụ; 
- Thành viên Đoàn kiểm tra; 
- Lưu: VT. 

  
 
 
 
 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 
Hoàng Thị Luân 
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