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KẾ HOẠCH 

Khắc phục kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 2018  

   

 

Thực hiện Quyết định số 2633/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND 

tỉnh về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và 

UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018, Ban quản lý 

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản lý) xây dựng kế hoạch 

khắc phục như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH. 

1. Mục đích:  

Tuyên truyền, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; khắc phục 

những tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải 

thiện Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) tại Ban Quản lý trong năm tiếp theo. 

2. Yêu cầu: 

Đánh giá đúng thực trạng, kết quả triển khai thực hiện công tác CCHC tại 

cơ quan. Trên cơ sở kết quả chỉ số CCHC được công bố, tổ chức quán triệt triển 

khai, tiếp tục duy trì, nâng cao nội dung tiêu chí được đánh giá cao; khắc phục 

có hiệu quả những nội dung tiêu chí đánh giá thấp trong năm 2018. 

II. NỘI DUNG KHẮC PHỤC 

1. Công tác chỉ đạo điều hành CCHC 

1.1. Đối với tiêu chí thành phần 1.1.3. Mức độ hoàn thành kế hoạch 

CCHC: Quán triển, triển khai Kế hoạch CCHC năm 2019 của Ban Quản lý đến 

từng phòng, Trung tâm Quản lý cửa khẩu, các công chức viên chức cơ quan; 

thường xuyên đôn đôc, tổ chức kiểm tra đánh giá mức độ hoàn thành những nội 

dung theo kế hoạch đã phân công, phấn đấu hoàn thành 100% nội dung kế 

hoạch. 

1.2. Đối với tiêu chí 1.2. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ: Nghiêm túc 

thực hiện đầy đủ, đúng quy định các báo cáo định kỳ trong công tác cải cách 

hành chính; kiểm tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi thi hành pháp 

luật; đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức; kết quả ứng dụng công nghệ 

thông tin; xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001. 
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1.3. Đối với tiêu chí thành phần 1.4.3. Thực hiện các hình thức tuyên 

truyền CCHC: Đẩy mạnh tuyên truyền về CCHC cho các công chức, viên chức, 

người lao động cơ quan, cũng như các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong 

Khu kinh tế cửa khẩu; nghiên cứu đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phù hợp 

với điều kiện của cơ quan như lồng ghép với công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật; qua việc phát tờ rơi; tại các hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư 

vào Khu kinh tế cửa khẩu…. 

1.4. Đối với tiêu chí 1.5. Sáng kiến/ giải pháp mới trong CCHC: Phát 

động phong trao thi đua gắn với việc nghiên cứu đề xuất các giải pháp, sáng 

kiến trong việc tham mưu xây dựng và thực hiện các văn bản quy phạm thuộc 

thẩm quyền; trong đơn giản hóa thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy 

đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ 

công chức, viên chức; trong tiết kiệm kinh phí được phân bổ để thực hiện tự chủ, 

cải cách tài chính công, hoàn thiện Đề án tự chủ tài chính đối với các Trung tâm 

Quản lý cửa khẩu; trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hành 

chính trong các hoạt động của Ban Quản lý. 

1.5. Đối với tiêu chí 1.6.Thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh/ Chủ 

tịch UBND tỉnh giao: Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, chủ động, tích 

cực trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, đúng 

tiến độ theo yêu cầu. 

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật 

Đối với tiêu chí thành phần 2.3.3.Thực hiện kế hoạch theo dõi thi hành 

pháp luật: Xây dựng kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của Ban Quản lý 

trong đó xác định lĩnh vực trọng tâm thuộc thẩm quyền để tổ chức theo dõi thi 

hành pháp luật, phân công trách nhiệm cụ thể phòng, đơn vị thực hiện, theo dõi, 

đôn đốc và thực hiện, phấn đấu hoàn thành 100% nội dung kế hoạch đã đề ra. 

3. Cải cách thủ tục hành chính 

3.1. Đối với tiêu chí thành phần 3.1.5. Thực hiện nhập liệu báo cáo điện 

tử: Nghiêm túc thực hiện việc nhập liệu điện tử báo cáo công tác kiểm soát thủ 

tục hành chính định kỳ đầy đủ, đúng quy định. 

3.2. Đối với tiêu chí thành phần 3.7.1. Số lượng TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của cơ quan triển khai thực hiện theo cơ chế một cửa: Trình Chủ tich 

UBND tỉnh công bố, triển khai thực hiện theo cơ chế một cửa đối với tất cả các 

TTHC thuộc thẩm quyền theo quy định. 

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính 

4.1. Đối với tiêu chí thành phần 4.1.1. Thực hiện quy định của Trung 

ương, của tỉnh về cải cách tổ chức bộ máy: Tiếp tục nghiên cứu, kiện toàn tổ 

chức bộ máy các phòng, các Trung tâm Quản lý cửa khẩu đảm bảo tinh gọn, 

hoạt động hiệu quả.  
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4.2. Đối với tiêu chí thành phần 4.1.3. Thực hiện quy định về cơ cấu số 

lượng lãnh đạo tại các phòng thuộc Ban: Thực hiện Đề án tinh giản biên chế 

theo đúng lộ trình đã xây dựng; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng, các 

Trung tâm Quản lý cửa khẩu nhằm đảm bảo tỷ lệ số lượng lãnh đạo ít hơn số 

lượng công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

4.3. Đối với tiêu chí thành phần 4.2. Thực hiện quy định phân cấp về thẩm 

quyền quản lý do Trung ương, UBND tỉnh ban hành thuộc chức năng quản lý 

của cơ quan: nghiên cứu thực hiện phân cấp về thẩm quyền quản lý đối với các 

lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Ban Quản lý. 

5. Cải cách tài chính công 

Đối với tiêu chí 6.2. Lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán ngân 

sách:  Tăng cường đôn đốc, thực hiện chế độ báo cáo tài chính; báo cáo kết quả 

thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; báo cáo công khai, chấp hành dự 

toán ngân sách, quyết toán ngân sách đúng, đủ theo quy định. 

6. Hiện đại hóa hành chính 

6.1. Đối với tiêu chí thành phần 7.1.3. Mức độ hoàn thành kế hoạch ứng 

dụng CNTT của Ban: Xây dựng kịp thời kế hoạch ứng dụng CNTT của Ban 

Quản lý, thường xuyên đôn đốc triển khai thực hiện phấn đấu hoàn thành 100% 

nội dung kế hoạch đã đề ra. 

 6.2. Đối với tiêu chí thành phần 7.1.5. TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 

3, 4 có phát sinh hồ sơ trong năm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến 

việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các TTHC lĩnh vực 

thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền đến các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu 

hoạt động trong khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm 

quyền quản lý của Ban Quản lý. 

 6.3. Đối với tiêu chí thành phần 7.1.6 . Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết 

quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích: Đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, phổ biến việc cung cấp dịch vụ bưu chính công ích đối với tất cả các 

TTHC thuộc thẩm quyền đến các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong khu 

kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý của Ban 

Quản lý. 

 6.4. Đối với tiêu chí thành phần 7.2.1 .Số lượng tin bài được đăng tải 

hàng tháng về thông tin chỉ đạo, điều hành, hoạt động của cơ quan đơn vị: Sửa 

đổi quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý, quy định cụ 

thể lượng tin bài, thời gian đăng tải, phòng, đơn vị thực hiện…. 

  6.5. Đối với tiêu chí thành phần 7.3.3 .Thực hiện đánh giá nội bộ hệ 

thống quản lý chất lượng theo quy định: Duy trì thực hiện các quy trình tài liệu 

hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, đặc biệt 
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các quy trình thủ tục hành chính; nghiêm túc thực hiện tổ chức đánh giá nội bộ, 

đánh giá quá trình thực hiện để có những cải tiến phù hợp. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

 1. Văn phòng, các phòng chuyên môn và Trung tâm Quản lý cửa khẩu căn 

cứ chức năng nhiệm vụ được giao chủ động nghiên cứu, đề xuất, phối hợp, tổ 

chức thực hiện các nội dung nhiệm vụ khắc phục những nội dung tiêu chí, tiêu 

chí thành phần bị đánh giá thấp; bổ sung cụ thể trong chương trình nhiệm vụ 

công tác trọng tâm hàng tháng, quý và tổ chức thực hiện có hiệu quả. 

 2. Giao Văn phòng chịu trách nhiệm tổng hợp, theo dõi, đôn đốc thực 

hiện kế hoạch và định kỳ báo cáo theo quy định.   

 Trên đây là Kế hoạch khắc phục kết quả đánh giá Chỉ số Cải cách hành 

chính năm 2018 của Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn./. 

     

 Nơi nhận: 
  

TRƯỞNG BAN 

  

 

 

 

 

 

Phan Hồng Tiến 

- Sở Nội vụ (b/c);  
- Lãnh đạo Ban;  
- VP, các phòng CM;  
- Các Trung tâm QLCK;  
- Lưu VT.  
  
  
  

 

 

 

 

  


		2019-02-12T11:01:39+0700
	Việt Nam
	Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn<bqlkktck@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




