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BÁO CÁO 

Về việc đánh giá tình hình thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành các Quy chế làm việc mẫu 

 

Thực hiện Công văn số 1278/UBND-THNC ngày 24/10/2022 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc đánh giá tình hình thực hiện Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành các Quy chế làm việc mẫu, UBND thành phố Lạng Sơn báo 

cáo đánh giá tình hình thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

các Quy chế làm việc mẫu, cụ thể như sau:  

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ Quyết định số 75/2006/QĐ-TTg ngày 

12/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc mẫu của UBND 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật của 

Chính phủ đã ban hành Quy chế làm việc theo từng nhiệm kỳ 2006 - 2011; 2011 - 

2016; 2016 - 2021; UBND thành phố Ban hành Quyết định số 2696/QĐ-UBND 
ngày 30/10/2020 của UBND thành phố Ban hành Quyết định số Quy chế tiếp 

nhận, xử lý, phát hành, quản lý văn bản điện tử và theo dõi, đôn dốc, kiểm tra việc 

thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho 

UBND thành phố; Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân 

thành phố Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026. 

Chỉ đạo UBND các phường, xã xây dựng Quy chế làm việc từng nhiệm kỳ 

theo Quyết định số 77/2006/QĐ-TTg ngày 13/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Quy chế làm việc mẫu của UBND xã, phường.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Thực hiện Quy chế làm việc của UBND thành phố 

 1.1. Ưu điểm  

Việc xây dựng và áp dụng quy chế làm việc được thực hiện theo quy định 

của pháp luật, đảm bảo làm việc theo nguyên tắc, quy định rõ phạm vi, cách thức, 

trách nhiệm, xây dựng các chương trình công tác của UBND thành phố... Quy chế 

làm việc đã cụ thể hóa quy trình xử lý công việc; tăng cường phân công, phân 

cấp, ủy quyền, quy định chặt chẽ, rõ ràng hơn về trách nhiệm, quyền hạn xử lý 

công việc, đây là cơ sở pháp lý quan trọng quy định nguyên tắc, chế độ, trách 

nhiệm, phạm vi, cách thức quy trình giải quyết công việc của UBND thành phố, 

Chủ tịch UBND thành phố. 

Quy chế làm việc được xây dựng theo các nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo 

của Đảng, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; tăng cường phân công, phân cấp, phân 
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quyền, ủy quyền gắn với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; cá thể hóa 

trách nhiệm cá nhân, phát huy tính chủ động, tinh thần đổi mới, sáng tạo trong chỉ 

đạo, điều hành. Bên cạnh đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; cải tiến 

cách thức, quy trình xử lý công việc của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành 

phố; phát huy vai trò của Văn phòng HĐND - UBND thành phố trong xử lý các 

công việc trình lãnh đạo UBND và Chủ tịch UBND thành phố. Đồng thời thực 

hiện có hiệu quả trong công tác tham mưu, theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ 

được giao cho UBND thành phố. 

Trong giải quyết công việc luôn tuân thủ các nguyên tắc làm việc theo quy 

chế, quy định rõ phạm vi, cách thức, trách nhiệm của UBND, Chủ tịch, các Phó 

Chủ tịch, Ủy viên UBND, thủ trưởng đơn vị sự ngiệp thuộc UBND thành phố và 

Chánh văn phòng HĐND - UBND thành phố. Trong hoạt động chịu sự chỉ đạo 

của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực Thành ủy; luôn giữ mối quan 

hệ công tác với các Sở, ban, ngành tỉnh; mối liên hệ thường xuyên với các Sở, 

ban, ngành tỉnh, các cơ quan của Đảng, Hội đồng nhân dân, Viện Kiểm sát nhân 

dân, Tòa án nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị 

xã hội thành phố. Phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân thành 

phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân 

dân thành phố 

 Xây dựng và thực hiện theo đúng quy trình các Chương trình công tác 

năm, quý, tháng, tuần; tổ chức các phiên họp UBND thường kỳ, họp giao ban với 

các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và các cơ quan có liên quan để kiểm 

tra, nắm tình hình, đôn đốc thực hiện chương trình công tác và chỉ đạo những vấn 

đề phát sinh đột xuất mỗi tháng 1 lần. Thực hiện nghiêm túc thủ tục trình, ban 

hành văn bản, lưu trữ, thông tin báo cáo, chế độ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, phòng chống tham nhũng và công tác tiếp công dân.  

Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo 

cáo theo quy định; các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác theo yêu cầu của 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; các báo cáo đầy đủ nội dung, tiến độ theo 

yêu cầu.  

1.2. Hạn chế: 

Việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh giao cho UBND thành phố, khi triển khai đến các cơ quan chuyên 

môn đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên tại các cơ quan chuyên môn còn có những 

việc còn chậm, hiệu quả chưa cao; thực hiện trên thực tế còn hạn chế, chưa đi vào 

chiều sâu.  

Việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát thực hiện các văn bản chỉ đạo đã 

quyết liệt thực hiện, tuy nhiên còn có một số việc thực hiện chưa kịp thời, chưa 

đảm bảo về thời gian.  

Một số văn bản gửi đến giao nhiệm vụ cho đơn vị đề nghị tham gia, góp ý 

với thời gian gấp, từ đó không thể nghiên cứu góp ý sâu, dẫn đến chất lượng tham 

mưu còn hạn chế 
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1.3. Nguyên nhân 

- Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc của một số cơ quan chuyên môn 

chưa được thường xuyên. Việc theo dõi, đôn đốc các kết luận, ý kiến chỉ đạo có 

việc chưa kịp thời, một số việc để quá thời gian yêu cầu.  

- Công tác chỉ đạo, điều hành của một số cơ quan, đơn vị còn thiếu quyết 

liệt, có lúc chưa linh hoạt; sự phối hợp chưa chặt chẽ, hiệu quả thấp, sự cố gắng, 

nỗ lực trong bộ máy chính quyền chưa đồng đều. Chất lượng tham mưu, đề xuất 

một số nhiệm vụ chưa đạt yêu cầu, tham mưu một số việc mới, việc khó còn lúng 

túng, chưa toàn diện.  

- Một số văn bản quy phạm pháp luật còn thiếu đồng bộ, thường xuyên thay 

đổi; nhiều văn bản còn chưa nhất quán, chồng chéo gây lúng túng trong việc thực 

hiện nhiệm vụ được giao 

2. Thực hiện Quy chế làm việc của UBND các phường, xã 

2.1. Kết quả đạt được 

 Ủy ban nhân dân 08/08 xã, phường đã xây dựng và ban hành Quy chế làm 

việc từng nhiệm kỳ theo Quyết định số 77/2006/QĐ-TTg ngày 13/4/2006 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc mẫu của UBND xã, phường, thị trấn 

và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Việc áp dụng quy chế mẫu đối với 

UBND xã, phường được thực hiện theo quy định của pháp luật, đảm bảo làm việc 

theo nguyên tắc, quy định rõ các nội dung như: chế độ làm việc, quan hệ công tác, 

chức năng, nhiệm vụ, phạm vi giải quyết công việc của UBND, Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch, Ủy viên UBND xã, phường đảm bảo tính kỷ luật, nguyên tắc hài hòa 

trong cơ cấu hoạt động và tổ chức.  

Việc thực hiện Quy chế làm việc đã cải tiến lề lối, phương thức làm việc 

của UBND, Chủ tịch UBND xã, phường; phát huy trách nhiệm quyền của tập thể 

UBND cấp xã gắn với đề cao trách nhiệm, quyền hạn cá nhân, tính chủ động, 

sáng tạo của từng thành viên UBND cấp xã, đặc biệt là người đứng đầu UBND. 

Mọi hoạt động của UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã đều bảo đảm sự lãnh 

đạo của cấp ủy Đảng, giám sát của Hội đồng nhân dân cùng cấp trong việc thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.  

Công tác điều hành, chỉ đạo của UBND phường, xã có nhiều đổi mới, cải 

cách mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội. Cách thức giải quyết công việc 

của chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND phường, xã; các công chức chuyên môn 

thuộc UBND phường, xã thực đúng quy định của Quy chế, tính chủ động được 

nâng lên theo đúng lĩnh vực được phân công; linh hoạt áp dụng các cách thức để 

giải quyết công việc theo quy định để tranh thủ thời gian, vừa giải quyết tốt nhất 

các công việc. 

 2.2. Hạn chế  

Việc thực hiện các nhiệm vụ được UBND thành phố, Chủ tịch UBND 

thành phố giao đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên còn có một số việc giải quyết 

chậm, hiệu quả chưa cao.  
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- Việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát thực hiện các văn bản chỉ đạo 

còn có việc thực hiện chưa kịp thời, chưa đảm bảo về thời gian. Việc ứng dụng 

công nghệ thông tin, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử còn 

lúng túng. 

2.3. Nguyên nhân  

Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc chưa được thường xuyên. Việc theo 

dõi, đôn đốc các kết luận, ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND 

huyện có việc chưa kịp thời, một số việc để quá thời gian yêu cầu. - Công tác 

tham mưu giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách của một 

số công chức cấp xã còn hạn chế.  

3. Đề xuất, kiến nghị  

Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Trung ương kịp thời sửa đổi, bổ sung Quyết 

định số 75/2006/QĐ-TTg ngày 12/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quy chế làm việc mẫu của UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và 

Quyết định số 77/2006/QĐ-TTg ngày 13/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quy chế làm việc mẫu của UBND xã, phường, thị trấn để các cấp chính 

quyền triển khai thực hiện. 

Trên đây là Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn việc đánh 

giá tình hình thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quy 

chế  làm việc mẫu ./. 
 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- CT, PCT UBND TP; 

- CPVP, CVVP, QTM; 

- Lưu: VT. 

 CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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