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KẾ HOẠCH  

Tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể 

cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020  

 

Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-BCĐCCHC ngày 20/12/2019 của Ban 

Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổng 

kết thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 

2011-2020 và xây dựng chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước 

giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 05/02/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành 

chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020. 

 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị 

tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2010 - 2020 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Thông qua Hội nghị tổng kết để đánh giá toàn diện tình hình triển khai 

và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, xác định những kết quả nổi bật 

đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh 

nghiệm trong việc thực hiện Chương trình tổng thể CCHC tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2011-2020. Trên cơ sở đó, thảo luận, đề xuất các mục tiêu, định hướng, 

nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. 

b) Biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chương 

trình tổng thể CCHC tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020; 

c) Phân công nhiệm vụ các sở, ngành và địa phương triển khai các 

nhiệm vụ chuẩn bị cho việc Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể CCHC 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020. 

2. Yêu cầu 

a) Hội nghị tổng kết phải được chuẩn bị chu đáo, hiệu quả thiết thực, 

tránh hình thức, tiết kiệm, trang trọng, phù hợp với tình hình phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn hiện nay;  

b) Mang lại hiệu quả trong việc tuyên truyền, giao nhiệm vụ cho các cấp, 

các ngành, người dân tham gia Chương trình tổng thể CCHC trên địa bàn 

tỉnh. 
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II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC HỘI NGHỊ 

1. Thời gian: 01 buổi, dự kiến trong tháng 10/2020. 

2. Địa điểm: dự kiến tại Trung tâm tiệc cưới The Pride, 69 Trần Phú, 

KĐT Phú Lộc 3, thành phố Lạng Sơn.  

3. Nội dung, chương trình Hội nghị 

3.1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

3.2. Phát biểu khai mạc; 

3.3. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình tổng thể CCHC tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2011-2020; định hướng thực hiện Chương trình CCHC giai 

đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh (qua phóng sự); 

3.4. Báo cáo tham luận của một số cơ quan; 

3.5. Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh; 

3.6. Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực 

hiện Chương trình tổng thể CCHC tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020; 

3.7. Bế mạc Hội nghị. 

4. Thành phần: Tổng số khoảng 150 đại biểu tham dự, gồm: 

4.1.  Đại diện Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ 

(Bộ Nội vụ); 

4.2. Đại biểu cấp tỉnh, gồm: Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh Lạng Sơn; 

4.3. Đại diện Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng1; Văn phòng Tỉnh ủy; 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn;  

4.4. Thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; 

4.5. Đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành và cá nhân phụ trách CCHC 

của các Sở, Ban, ngành tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh; 

4.6. Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức của Trung ương tại địa 

phương2; 

4.7. Đại diện lãnh đạo UBND huyện, thành phố và Phòng Nội vụ các 

huyện, thành phố;  

4.8. Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Bưu điện tỉnh; Điện lực tỉnh; 

Viễn thông tỉnh;  

                   
1 Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 
2 Cục Thuế tỉnh; Cục Hải Quan tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục Quản lý thị trường; Bảo hiểm xã hội 

tỉnh; Công an tỉnh; BCH Quân sự tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn 
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4.9. Thành viên Tổ thư ký CCHC tỉnh;  

4.10. Các cá nhân, đại diện tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện 

Chương trình tổng thể CCHC tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020 được Chủ 

tịch UBND tặng Bằng khen; 

4.11. Phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài phát thành và Truyền hình tỉnh dự 

và đưa tin. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn ngân sách Nhà nước đã cấp cho Sở Nội vụ thực hiện tổ chức các 

hội nghị năm 2020. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nội vụ 

a) Xây dựng báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình tổng thể 

CCHC giai đoạn 2011-2020, định hướng công tác CCHC giai đoạn 2021-

2030; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự 

trình chiếu tại Hội nghị; 

b) Xây dựng Chương trình, kịch bản chi tiết, chuẩn bị các bài phát biểu 

của lãnh đạo UBND tỉnh, tổng hợp các báo cáo tham luận, chuẩn bị tài liệu 

phục vụ Hội nghị; chuẩn bị các điều kiện thực hiện công tác khen thưởng tại 

Hội nghị. Tham mưu mời các thành phần tham dự, dự thảo Giấy mời, tổng 

hợp danh sách, sắp xếp bố trí, hướng dẫn, đón tiếp các đại biểu tham dự Hội 

nghị. 

 c) Chuẩn bị Hội trường, maket, trang trí khánh tiết; phối hợp với Văn 

phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội nghị 

tổng kết;  

d) Xây dựng dự trù kinh phí tổ chức Hội nghị, trình cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt. 

2. Văn phòng UBND tỉnh 

Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kịch bản Hội nghị, chuẩn bị các bài 

phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh và chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội 

nghị. 

3. Sở Tài chính 

Thẩm định, thống nhất dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị tổng kết thực 

hiện Chương trình tổng thể CCHC tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020. 

4. Các cơ quan, đơn vị tham luận tại Hội nghị 

Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị tham luận tại Hội nghị (có Phụ 

lục gửi kèm) nghiên cứu, chuẩn bị báo cáo tham luận gửi về UBND tỉnh (qua 

Sở Nội vụ) trước khi tổ chức Hội nghị 10 ngày.  



4 

5. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn 

a) Xây dựng các chuyên mục, chuyên đề, tin bài trên Báo Lạng Sơn, Đài 

phát thanh và Truyền hình tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền về gương tiêu biểu, 

điển hình thực hiện thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020, phát trước, trong và sau Hội nghị. 

b) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ 

xây dựng phóng sự về kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành 

chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020  để trình, chiếu tại Hội nghị. 

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực Hội đồng nhân tỉnh;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ; 

- Văn phòng TU; Ban TCTU, Ban DVTU, Ban TGTU; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn TNCS HCM tỉnh; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, TP; 

- Hiệp hội DN tỉnh, Bưu điện tỉnh, Điện lực tỉnh,  

 Viễn thông tỉnh, Ngân hàng Nhà nước CN LS; 

- Báo Lạng Sơn, Đài PT&TH tỉnh; 

- Tổ Thư ký CCHC tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh, các phòng: THNC, HCQT; 

- Lưu: VT, THNC (NNK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải  
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