
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

Số:         /TB-UBND       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 6  năm 2020 
 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

tại cuộc họp rút kinh nghiệm về chỉ đạo công tác cải cách hành chính  

trên địa bàn tỉnh và thực hiện cơ chế "4 tại chỗ” 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

 

Ngày 26/5/2020, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 

đã chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm về chỉ đạo công tác cải cách hành chính trên 

địa bàn tỉnh và thực hiện cơ chế "4 tại chỗ”1 tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công; tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh, lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công và thành viên Tổ thư 

ký cải cách hành chính tỉnh.  

Sau khi nghe Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo kết quả chỉ số cải cách hành 

chính (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 

2019 của tỉnh Lạng Sơn; Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công báo cáo 

kết quả triển khai thực hiện việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn; ý kiến tham gia của các 

thành viên dự họp; đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ UBND tỉnh kết luận 

như sau: 

Trong năm 2019, kết quả chỉ số cải cách hành chính của tỉnh xếp hạng 

42/63 tỉnh, thành phố, giảm 16 bậc so với năm 2018 (26/63) và 15 bậc so với 

năm 2017 (27/63). Kết quả này chưa tương xứng với quyết tâm chỉ đạo của 

UBND tỉnh và những nỗ lực của nhiều sở, ngành trong việc thực hiện các nhiệm 

vụ về cải cách hành chính năm 2019. Qua rà soát cho thấy những hạn chế như: 

để sót một số nhiệm vụ cấp trên giao; chậm chuyển biến trong tinh giản tổ chức 

bộ máy; để đội ngũ công chức chưa đạt chuẩn, có trường hợp công chức vi 

phạm kỷ luật; giải quyết chưa tốt những kiến nghị của người dân và doanh 

nghiệp; chưa có nhiều hồ sơ giải quyết dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận và trả 

kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; việc trả lời phiếu điều tra xã hội học về 

cải cách hành chính chưa được quan tâm,… là những nguyên nhân chủ quan 

chính thể hiện sự thiếu sát sao, quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo công tác cải 

cách hành chính của lãnh đạo một số sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành 

phố. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh xếp hạng 46/63 tỉnh, 

thành phố, tăng 8 bậc so với năm 2018 (54/63) nhưng vẫn ở nhóm thấp; khi tích 

hợp vào chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đã làm giảm điểm chung, dẫn đến 

kết quả không cao so với tương quan các tỉnh, thành phố khác.  

                   
1 Gồm: Tiếp nhận tại chỗ, thẩm định tại chỗ, giải quyết tại chỗ và trả kết quả tại chỗ. 
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Việc triển khai thực hiện cơ chế “4 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu tại Quyết định số 985/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 05/10/2018 của 

UBND tỉnh (tối thiểu 20% số thủ tục hành chính được thực hiện toàn bộ quy 

trình tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh) chỉ có 129/1.303 thủ tục 

hành chính cấp tỉnh tại Trung tâm thực hiện “4 tại chỗ”, đạt tỷ lệ 9,90%. Nhiều 

thủ tục hành chính trong danh sách được phê duyệt thực hiện theo cơ chế “4 tại 

chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh không phát sinh hoặc phát 

sinh rất ít hồ sơ. Việc triển khai thực hiện còn lúng túng, chưa linh hoạt. 

Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn 

tỉnh và triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế “4 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh trong năm 2020 và thời gian tới, yêu cầu: 

1. Công tác cải cách hành chính 

1.1. Sở Nội vụ  

- Rà soát các tiêu chí trong chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 

2019, tham mưu xây dựng văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố khẩn trương khắc phục các tiêu chí chưa đạt điểm 

tối đa theo quy định thuộc trách nhiệm của ngành, đơn vị; đồng thời triển khai 

có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2020, đáp ứng tốt nhất việc chấm 

điểm cải cách hành chính năm 2020 theo tiêu chí do Bộ Nội vụ ban hành. Trình 

UBND tỉnh trước ngày 10/6/2020. 

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh kiện toàn Tổ thư ký cải cách hành 

chính tỉnh thay thế Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh; nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ thư ký cải cách 

hành chính tỉnh. Trình Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/6/2020. 

- Quan tâm, bồi dưỡng công chức làm công tác cải cách hành chính; đảm 

bảo tính ổn định, thường xuyên của đội ngũ cán bộ lãnh đạo và công chức phụ 

trách, theo dõi công tác cải cách hành chính tại Sở Nội vụ; kịp thời cập nhật các 

thông tin, nội dung trọng tâm, đánh giá công tác cải cách hành chính từ Bộ Nội 

vụ và các Bộ, ngành liên quan,… tạo chuyển biến tích cực trong công tác cải 

cách hành chính năm 2020. 

1.2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các nội 

dung, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính; phát huy vai trò của công chức 

đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và thủ trưởng cơ quan 

được giao phụ trách cải cách hành chính. Thực hiện nghiêm túc việc trả lời 

Phiếu điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính đảm bảo chất 

lượng.  

- Tiếp tục quán triệt, triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động trong cơ quan việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao 

trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 
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1.3. Trong năm 2020, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp 

đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu nâng chỉ số cải cách hành chính của 

tỉnh trong nhóm từ 25-30 trên 63 tỉnh, thành phố.  

2. Việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn 

2.1. Từ nay đến cuối năm 2020, phấn đấu đạt ít nhất 20% số thủ tục hành 

chính được thực hiện toàn bộ quy trình 04 bước như trên tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh. 

2.2. Các sở, ban, ngành tỉnh 

- Quan tâm cử công chức có trình độ, năng lực và kỹ năng công tác để 

thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thống nhất danh mục thủ tục hành 

chính để đưa ra thực hiện theo cơ chế “4 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh. 

- Linh hoạt trong bố trí lãnh đạo Sở, ngành và lãnh đạo cấp phòng vừa có 

thời gian làm việc tại cơ quan, vừa tham gia thẩm định, phê duyệt giải quyết thủ 

tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công; tăng cường gửi nhận văn 

bản điện tử, ký số trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice, 

giải quyết hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến. 

2.3. Sở Thông tin và Truyền thông đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng 

mục xây dựng chính quyền điện tử tỉnh theo đề án và các dự án được phê duyệt; 

chủ trì công tác bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, nhất là việc vận hành thông suốt hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice và kết nối liên thông với 

Cổng dịch vụ công trực tuyến, hệ thống một cửa điện tử; tập huấn sử dụng các 

phần mềm liên quan cho công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nhất là ở 

cấp xã, huyện); phối hợp và chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ 

thông tin, bưu điện cung cấp đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các dịch vụ góp phần 

hiện đại hóa hành chính. 

2.4. Văn phòng UBND tỉnh:  

- Phối hợp với các sở, ban, ngành thống nhất cách thức thực hiện cơ chế 

“4 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Lập danh mục các thủ tục hành chính dự kiến đưa ra thực hiện “4 tại 

chỗ” gửi các sở, ban, ngành để rà soát, đăng ký các thủ tục thực hiện “4 tại chỗ” 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 

theo quy định. 

- Tham mưu đưa nội dung thực hiện “4 tại chỗ” vào nội dung kiểm tra 

công tác cải cách hành chính hàng năm tại các sở, ngành; đề xuất xử lý nghiêm 

những tổ chức, cá nhân thực hiện không nghiêm túc hoặc vi phạm trong triển 

khai thực hiện. 
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- Chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 

+ Lựa chọn một số thủ tục hành chính có có số lượng hồ sơ phát sinh 

nhiều liên quan đến doanh nghiệp trong quá trình thực hiện tại Trung tâm, tổ các 

buổi tọa đàm với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các hội ngành nghề, các sở, ban, 

ngành liên quan,… để cùng nhau tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo việc 

thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh, gọn, đúng quy định của pháp luật, 

đồng thời giải quyết các mong muốn của người dân, doanh nghiệp. 

+ Tăng cường đôn đốc, kiểm tra theo dõi, giám sát quá trình giải quyết thủ 

tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực 

hiện. 

Đây là nhiệm vụ quan trọng liên quan đến môi trường đầu tư, kinh doanh 

của tỉnh, do đó yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan cần thống nhất 

nhận thức, cộng đồng trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhằm khắc 

phục tất cả các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra, nâng cao chất lượng công tác cải cách 

hành chính trên địa bàn tỉnh. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận:                       
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh;   

- UBND các huyện, thành phố; 

- Thành viên Tổ thư ký CCHC tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

các phòng: THNC, TTPVHCC, TT THCB; 

- Lưu: VT, THNC (HTMĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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