
UỶ BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH LẠNG SƠN 

Số:  503/UBND-NC 

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

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 6 năm 2018 
  V/v tiếp tục thực hiện các giải pháp 

   nhằm phát huy kết quả đã đạt được và   
    khắc phục những tồn tại, hạn chế chỉ số 

CCHC của tỉnh năm 2017 

 

    
       Kính gửi: 

         - Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; 
         - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
  

 Ngày 02/5/2018, Bộ Nội vụ đã công bố chỉ số cải cách hành chính năm 
2017 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, theo đó, tỉnh Lạng Sơn đạt 79,10 điểm, xếp hạng 27/63 tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, tăng 25 bậc so với năm 2016.  

 Bên cạnh những kết quả đã đạt được (Tiêu chí thành phần đạt điểm tối đa), 
còn có những tiêu chí, tiêu chí thành phần chưa đạt điểm hoặc chưa đạt điểm tối 
đa. Nguyên nhân chính là những tiêu chí, tiêu chí thành phần này tỉnh Lạng Sơn 
chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa hiệu quả (Chi tiết theo Phụ lục số 01 và Phụ 
lục số 02 gửi kèm). 

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế 
nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) của 
tỉnh trong thời gian tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, 
ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Tiếp tục thực hiện các 
nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 17/7/2017 của 
UBND tỉnh về nâng cao chỉ số CCHC tỉnh Lạng Sơn năm 2017 và những năm 
tiếp theo. Chịu trách nhiệm trong tham mưu thực hiện Tiêu chí 1.5 “Sáng kiến 
hoặc giải pháp trong cải cách hành chính”; Tiêu chí  4.3 “Thực hiện phân 
cấp quản lý”. 

Đối với các cơ quan trực tiếp tham mưu tổ chức triển khai thực hiện 06 
nội dung của công tác CCHC, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau: 

1. Công tác Chỉ đạo điều hành CCHC 

 Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện của các sở, ban, 
ngành, UBND các huyện, thành phố. Nâng cao chất lượng tham mưu về công tác 
chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về các lĩnh vực của công tác CCHC; đề xuất 
các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; định kỳ báo cáo UBND tỉnh.   

Theo dõi, đôn đốc: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, thực hiện 
chế độ báo cáo theo định kỳ về các Bộ có liên quan (Tiêu chí 1.2). Phối hợp Văn 
phòng UBND tỉnh thực hiện đúng hạn các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ giao (Tiêu chí 1.6). 
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Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn thực hiện 
công tác tuyên truyền CCHC (Tiêu chí 1.4). 

 2. Lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp 
luật tại tỉnh 

 Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm 
vụ cải cách thể chế, nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) 
do UBND tỉnh ban hành; rà soát, hướng dẫn các cơ quan hành chính nhà nước 
thực hiện công tác xây dựng và tổ chức thực hiện VBQPPL thuộc ngành và lĩnh 
vực được giao thực hiện. 

 Tiếp tục xây dựng kế hoạch rà soát, hệ thống hóa VBQPPL hằng năm bảo 
đảm kịp thời và hiệu quả, đồng thời tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện 
theo kế hoạch đã đề ra và xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra. 

 3. Lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính 

 Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan 
thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC); kịp thời công bố, công 
khai TTHC. 

 Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, nhất 
là với UBND cấp xã. 

  Chủ trì phối hợp với các cơ quan khắc phục các Tiêu chí, Tiêu chí thành 
phần: 1.6; 3.2.3; 3.2.4; 3.3 chưa đạt điểm tối đa được tổng hợp theo Phụ lục số 01 
và số 02 gửi kèm. 

 4. Lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy 

 Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện nhiệm 
vụ cải cách tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; thực hiện quy định về 
sử dụng biên chế được cấp có thẩm quyền giao; thực hiện các quy định về phân 
cấp quản lý. 

 Chủ trì phối hợp với các cơ quan khắc phục các Tiêu chí, Tiêu chí thành phần: 
4.1.2; chưa đạt điểm tối đa được tổng hợp theo Phụ lục số 01 và số 02 gửi kèm. 

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

 Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện 
nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức; tinh giản biên chế; thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo đề án vị 
trí việc làm. 

 Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 
cấp xã, nâng cao tỉ lệ đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ này. 

 Thực hiện các giải pháp nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà 
nước; kiểm tra công tác cán bộ, cơ cấu lãnh đạo, số lượng, tiêu chuẩn lãnh đạo 
cấp phòng tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 
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 Chủ trì phối hợp với các cơ quan khắc phục các Tiêu chí, Tiêu chí thành 
phần: 5.1.2; 5.7.1; 5.7.2 chưa đạt điểm tối đa được tổng hợp theo Phụ lục số 01 và 
số 02 gửi kèm. 

 6. Cải cách tài chính công 

 Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện 
nhiệm vụ cải cách tài chính công; tiếp tục thực hiện các quy định tại Nghị định số 
117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP 
ngày 14/02/2015 của Chính phủ. Quan tâm thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với UBND cấp xã. 

 Tăng số lượng đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; 
thực hiện việc vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp đối với các đơn vị sự 
nghiệp theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ. 

  Chủ trì phối hợp với các cơ quan khắc phục các Tiêu chí, Tiêu chí thành 
phần: 6.1 chưa đạt điểm tối đa được tổng hợp theo Phụ lục số 01 và số 02 gửi kèm. 

 7. Hiện đại hóa hành chính 

 a) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan có 
liên quan thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt 
động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; quan tâm 
đến chế độ báo cáo về ứng dụng Công nghệ thông tin. 

 Tham mưu ban hành và thực hiện kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh; 
triển khai hệ thống thông tin một cửa điện tử đến cấp xã. 

 Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; việc tiếp nhận 
và trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích; đề ra 
những giải pháp khuyến khích người dân thực hiện những dịch vụ nêu trên. 

  Chủ trì phối hợp với các cơ quan khắc phục các Tiêu chí, Tiêu chí thành 
phần: 1.2; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.5; 7.2; 7.3.1 chưa đạt điểm tối đa được tổng hợp theo 
Phụ lục số 01 và số 02 gửi kèm. 

 b) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 
quan thực hiện nhiệm vụ áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn TCVN ISO 
9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh 
việc áp dụng hệ thống này tại UBND cấp xã. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, 
giám sát việc duy trì, cải tiến ISO 9001 theo quy định tại các cơ quan, đơn vị. 

  Chủ trì phối hợp với các cơ quan khắc phục các Tiêu chí, Tiêu chí thành 
phần: 7.4.2; 7.4.3 chưa đạt điểm tối đa được tổng hợp theo Phụ lục số 01 và số 02 
gửi kèm. 

  8. Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp 

 a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao thu hút đầu tư tại tỉnh; khuyến khích, 
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tạo điều kiện cho các doanh nhân thành lập doanh nghiệp mới (Tiêu chí thành 
phần 8.2.2). 

  b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện 
các giải pháp hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách do Chính phủ giao (Tiêu 
chí thành phần 8.2.3). 

Đối với các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: Đề nghị đẩy 
mạnh thực hiện chương trình CCHC của ngành, đồng thời phối hợp thực hiện 
liên thông TTHC với các ngành có liên quan của tỉnh, với UBND cấp huyện 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. 

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành 
phố căn cứ nhiệm vụ được giao khẩn trương chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện 
và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả xác định chỉ số CCHC 
năm 2018 và các năm tiếp theo ./. 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Nội vụ; 
- Phòng TM và CN Việt Nam; 
- TT. Tỉnh uỷ; 
- TT. HĐND tỉnh; 
- CT, PCT UBND tỉnh; 
- Các cơ quan TW trên địa bàn; 
- Các huyện uỷ, thành uỷ; 
- C, PCVP UBND tỉnh; 
- Các Phòng:  NC, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, (TTD).  
 

 CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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