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KẾ HOẠCH 

Khắc phục kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 2019  

   

 

Thực hiện Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 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 2019, Ban Quản lý 

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

triển khai thực hiện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH. 

1. Mục đích:  

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế đối với các tiêu chí, tiêu chí thành 

phần bị đánh giá thấp, 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: 

Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện, đánh giá đúng thực trạng công tác 

CCHC tại cơ quan; tổ chức quán triệt triển khai, tiếp tục duy trì, nâng cao nội 

dung tiêu chí được đánh giá cao; đề xuất biện pháp khắc phục có hiệu quả những 

nội dung tiêu chí đánh giá thấp trong năm. 

II. NỘI DUNG KHẮC PHỤC 

1. Công tác chỉ đạo điều hành CCHC 

1.1. Đối với tiêu chí thành phần 1.3.3. Kết quả thực hiện Kế hoạch kiểm 

tra: Xây dựng kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2020 và tổ chức thực hiện, phấn 

đấu hoàn thành 100% kế hoạch; sau các cuộc kiểm tra có các thông báo kết luận, 

báo cáo khắc phục các vấn đề qua kiểm tra. 

1.2. Đối với tiêu chí 1.4.3. Thực hiện các hình thức tuyên truyền CCHC: 

Ngoài các hình thức tuyên tuyền nội dung CCHC thông qua các cuộc họp trong 

cơ quan, qua hệ thống Văn phòng điện tử, qua trang thông tin điện tử của cơ 

quan, tiếp tục nghiên cứu tuyên truyền nội dung CCHC thông qua các hình thức 

khác phù hợp với điều kiện của cơ quan: Qua việc phối hợp xây dựng các ấn 

phẩm, chuyên mục thông tin; tại các hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hỗ trợ pháp 

lý cho các nhà đầu tư trong khu kinh tế cửa khẩu. 
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1.3. 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, phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm 

vụ được giao và không có nhiệm vụ hoàn thành muộn so với tiến độ. 

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. 

2. Cải cách thủ tục hành chính 

2.1. Đối với tiêu chí thành phần 3.1.2.Mức độ hoàn thành kế hoạch hoạt 

động Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC): Tăng cường triển khai thực hiện 

giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; thực hiện 

phương thức phối hợp tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

2.2. Đối với tiêu chí thành phần 3.2.3. Xử lý các vấn đề phát hiện qua rà 

soát: Tiếp tục rà soát đối với các TTHC thuộc thẩm quyền, tập trung rà soát các 

TTHC lĩnh vực hoạt động xây dựng và lĩnh vực quản lý công sản, từ đó có biện 

pháp xử lý giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết 

theo quy định. 

2.3. Đối với tiêu chí thành phần 3.5.2. Xây dựng quy trình nội bộ trong 

giải quyết TTHC: Hiện nay Ban Quản lý có 01 TTHC lĩnh vực Quản lý công sản 

chưa được cơ quan có thẩm quyền quy định về thời hạn giải quyết, do vậy 

không thể hẹn trả kết quả trong Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo 

quy định, nên không xây dựng được quy trình nội bộ (theo văn bản thẩm tra số 

3371/VP-KSTT ngày 16/8/2019 của Văn phòng UBND tỉnh). Ngày 08/01/2020 

Ban Quản lý đã có công văn số 13/BQLKKTCK-VP về việc lựa chọn, đề xuất 

TTHC để xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá của tỉnh trong năm 2020, trong 

đó đề xuất 01 TTHC lĩnh vực Quản lý công sản để đề xuất kiến nghị cơ quan có 

thẩm quyền quy định quy định cụ thể về thời hạn giải quyết; từ đó xây dựng quy 

trình nội bộ theo quy định. 

2.4. Đối với tiêu chí thành phần 3.5.3. Tổ chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ, 

thẩm định, phê duyệt hoặc trình phê duyệt, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa: 

Tiếp tục nghiên cứu, rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của Ban 

Quản lý có quy trình giải quyết, thành phần hồ sơ đơn giản, đồng thời có TTHC 
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có thời hạn giải quyết trong ngày hoặc dưới 3 ngày để đề xuất đưa ra thực hiện 

“4 tại chỗ” (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả) tại Bộ phận Một cửa.  

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính 

Đối với tiêu chí 4.4. Mức độ hoàn thành kế hoạch tinh giản biên chế của 

cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc theo tiến độ đạt được giai đoạn đến 

năm đánh giá: Theo Đề án số 02/QĐ-BQLKKTCK tinh giản biên chế giai đoạn 

2015-2021, Ban Quản lý thực hiện tinh giản 04 biên chế: Giai đoạn 2015-2017 

số biên chế đã thực hiện tinh giản được 01 biên chế; giai đoạn 2018-2021 sẽ 

thực hiện tinh giản 03 biên chế. 

Tuy nhiên năm 2020 Ban Quản lý được giao là 24 biên chế, giảm 01 biên 

chế so với năm 2018. Với số biên chế được giao và vị trí việc làm được phê 

duyệt, Ban Quản lý tiếp tục thực hiện tinh giản 02 biên chế trong năm 2020 và 

2021 theo Đề án. 

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 

Đối với tiêu chí thành phần 5.4.1.Chấp hành quy định về văn hóa công 

vụ: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt đến công chức, viên chức 

về quy định văn hóa công vụ; đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, 

chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên kiểm tra, giám sát, nâng cao ý thức trách 

nhiệm của công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ được giao. 

5. Cải cách tài chính công 

5.1. Đối với tiêu chí thành phần 6.1.3. Thực hiện tiết kiệm kinh phí được 

phân bổ để thực hiện tự chủ trong năm: Làm tốt công tác lập dự toán; thường 

xuyên rà soát quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản cơ 

quan; thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hợp lý, đảm bảo 

trong năm tiết kiệm được trên 5% kinh phí. 

5.2. 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 7.2.2. Tỷ lệ 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 3, 4 đối với các TTHC 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. 

 6.2. Đối với tiêu chí 7.3. 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 
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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, nhằm 

nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC triển khai phát sinh qua dịch vụ bưu chính công ích. 

 6.3. Đối với tiêu chí thành phần 7.5.1 .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. 

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

 1. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, Văn phòng, các phòng 

chuyên môn và Trung tâm Quản lý cửa khẩu chủ động nghiên cứu, đề xuất, phối 

hợp, tổ chức thực hiện các nội dung theo kế hoạch; cụ thể hóa trong chương 

trình nhiệm vụ công tác năm 2020 và nghiêm túc tổ chức thực hiện có hiệu quả. 

 2. Giao Văn phòng theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả 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 2019 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;  
- Trung tâm QLCK;  
- Lưu VT.  
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