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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh  

tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét sửa đổi  

Quyết định quy định xác định chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành 

và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; Quyết định quy định 

đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm đối với  

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 
 

Ngày 02/11/2021, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ 

trì cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét Tờ trình số 

515/TTr-SNV ngày 13/10/2021 về việc ban hành Quy định xác định chỉ số cải 

cách hành chính các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên 

địa bàn tỉnh; Tờ trình số 521/TTr-SNV ngày 14/10/2021 về việc ban hành Quy 

định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm đối với các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tham dự cuộc họp có Chủ tịch HĐND tỉnh, 

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Lãnh đạo các sở, ngành: 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, 

Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, 

Thông tin và truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và 

Công nghệ, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Lạng Sơn.  

Sau khi nghe Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo, ý kiến tham gia của các thành 

phần dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Việc xác định chỉ số cải cách hành chính và đánh giá, xếp loại kết quả 

thực hiện nhiệm vụ hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh là nội 

dung quan trọng để đánh giá năng lực chỉ đạo, điều hành, hiệu quả công tác của 

các cơ quan, đơn vị; đồng thời để tạo sự công bằng, khách quan trong việc đánh 

giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, sự nỗ lực, cố gắng vươn lên giữa các sở, ban, 

ngành và UBND các huyện, thành phố, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung 

của UBND tỉnh, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các yêu cầu của tổ chức, cá 

nhân liên quan. 

Qua 01 năm thực hiện Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh quy định xác định chỉ số cải cách hành chính các sở, 

ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh và 

Quyết định số 2520/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh quy định về 

đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm đối với các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh, đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế nhất định cần phải 

điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Để xác định chỉ số cải cách hành chính, đánh 
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giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh bảo đảm tính khoa học, logic, khắc phục những bất cập, những 

điểm chưa phù hợp, cuộc họp thống nhất một số nội dung như sau:  

1. Thẩm quyền ban hành Quyết định ban hành Quy định xác định chỉ số 

cải cách hành chính các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

trên địa bàn tỉnh và Quyết định ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả 

thực hiện nhiệm vụ hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh là của 

Chủ tịch UBND tỉnh.  

2. Sở Nội vụ tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia tại cuộc họp, trong đó xem 

xét kỹ số điểm chấm giữa các tiêu chí; về điểm cộng, điểm trừ; tiêu chí về tiết 

kiệm kinh phí chi thường xuyên, chuyển đổi vị trí công tác... để điều chỉnh cho 

cân đối, phù hợp, cụ thể: 

a) Dự thảo Quy định xác định chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, 

ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh: 

- Phạm vi điều chỉnh cần điều chỉnh, bổ sung như sau: Quy định này quy 

định tiêu chí, quy trình xác định chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Bố cục lại Điều 6 về trình tự, thời gian thực hiện; Điều 7 về Hội đồng 

thẩm định và giúp việc cho Hội đồng thẩm định thành 1 điều quy định về trình 

tự đánh giá và thời gian thực hiện, trong đó sắp xếp theo thứ tự: (1) các sở, ban, 

ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tự đánh giá; (2) thành lập Hội 

đồng thẩm định (gồm nội dung của Điều 7); (3) thẩm định, xếp hạng kết quả 

đánh giá cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố; (4) công bố kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính đảm 

bảo tính khoa học, logic.  

- Bổ sung tiêu chí trả lời kiến nghị của cá nhân, tổ chức, nhất là trả lời các 

ý kiến kiến nghị cử tri thuộc phạm vi quản lý trong lĩnh vực cải cách hành chính 

các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện.  

- Bổ sung tiêu chí Ban hành các văn bản về vị trí việc làm và định mức 

biên chế công chức, số lượng người làm việc tại mục 5 về xây dựng và nâng cao 

chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. 

- Xem xét điều chỉnh cơ cấu điểm cho phù hợp về nội dung cải cách hành 

chính của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, nhất là tiêu chí xây dựng pháp 

luật, hệ thống hoá pháp luật; tiêu chí điểm thực hiện thủ tục hành chính một cửa 

liên thông; tiêu chí giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn, có sự so sánh, cân 

đối điểm phù hợp với các cơ quan có số lượng thủ tục hành chính lớn, phức tạp; 

nội dung cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 do phụ thuộc vào người 

dân; về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, về thực hiện kết luận thanh tra.  

b) Dự thảo Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng 

năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh:   
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- Thống nhất ban hành Quyết định mới về việc đánh giá, xếp loại kết quả 

thực hiện nhiệm vụ hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để 

thay thế Quyết định số 2520/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh.  

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình UBND tỉnh 

bãi bỏ Quyết định số 2520/QĐ-UBND nêu trên. 

- Nghiên cứu bổ sung nội dung chỉ tiêu đánh giá về việc để xảy ra khiếu 

kiện đông người, vượt cấp; chậm giải quyết đơn thư, trả lời phản ánh của các tổ 

chức, cá nhân; trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri. 

- Điều chỉnh thời gian đánh giá, xếp loại thực hiện nhiệm vụ để bảo đảm 

có đầy đủ thông tin, số liệu đánh giá xếp loại thực hiện nhiệm vụ của các cơ 

quan, đơn vị; lược bỏ quy định nội dung chấm điểm “Kết quả thực hiện công tác 

cải cách hành chính” trong bộ tiêu chí đánh giá thực hiện nhiệm vụ các cơ quan, 

đơn vị để tránh trùng chéo trong đánh giá, chấm điểm. 

3. Sở Nội vụ tiếp thu, tập trung hoàn thiện 02 dự thảo Quyết định trên, 

trình UBND tỉnh trước ngày 13/11/2021 để xem xét, ban hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh; 

- Các thành phần dự họp; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, THNC; 

- Lưu: VT, THNC. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Hà   

 


		2021-11-09T10:02:42+0700


		2021-11-10T08:01:39+0700


		2021-11-10T08:01:39+0700


		2021-11-10T08:01:39+0700




