
 

  
 

KẾ HOẠCH 

Khắc phục hạn chế, tồn tại trong triển khai nhiệm vụ 

cải cách hành chính năm 2019; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

cải cách hành chính năm 2020  

 

Theo Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 về việc công bố chỉ 

số CCHC 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) xếp thứ 16/20 đơn vị khối các Sở, Ban, ngành thực hiện xếp 

hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC), giảm 01 bậc so với năm 2018 (năm 

2018 xếp thứ 15/20 đơn vị khối các Sở, Ban, ngành thực hiện xếp hạng chỉ số 

CCHC) , ngày 19/02/2020, Ban Quản lý đã xây dựng Kế hoạch số 17/KH-

BQLKKTCK khắc phục kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2019. 

Thực hiện Văn bản số 688/UBND-THNC ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh về 

khắc phục hạn chế, tồn tại trong triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2019; nâng cao 

chất lượng, hiệu quả công tác CCHC năm 2020 và những năm tiếp theo. Nhằm 

khắc phục những tồn tại, hạn chế đối với các tiêu chí, thành phần bị đánh giá 

thấp, đề ra các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện chỉ số CCHC, 

Ban Quản lý xây dựng Kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC 

năm 2020 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích. 

Nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 

2019, phấn đấu tăng vị trí xếp hạng, cải thiện tích cực 08 chỉ số CCHC năm 2020. 

Tăng cường trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện cải 

cách các thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, chức trách 

công vụ trong công tác hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi và phục vụ 

doanh nghiệp trong phát triển sản xuất kinh doanh và giải quyết các thủ tục hành 

chính, quản lý trong lĩnh vực ngành. 

2. Yêu cầu. 

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công 

tác cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân về sự phục 

vụ của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 và những năm 

tiếp theo. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Tập trung khắc phục tăng điểm 06 chỉ số thành phần. 

1.1. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC. 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK 

 ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN 
 

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

 

Số:         /KH-BQLKKTCK Lạng Sơn, ngày       tháng 7  năm 2020 



2 

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ; 

Hoàn thành trước thời hạn hoặc đúng thời hạn các nhiệm vụ được UBND tỉnh và 

cấp có thẩm quyền giao. 

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

trong cơ quan, qua hệ thống Văn phòng điện tử, trên 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; các hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hỗ trợ pháp lý 

cho các nhà đầu tư trong khu kinh tế cửa khẩu. 

* Chủ trì: Lãnh đạo Ban. 

* Phối hợp: Văn phòng, các phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020. 

1.2. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính. 

- Thực hiện đúng quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và 

cán bộ, công chức, viên chức thuộc chức năng quán lý của cơ quan, đơn vị. 

- Nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, quy chế làm việc của cơ quan; 

tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức khi liên hệ công tác. 

* Chủ trì: Văn phòng. 

* Phối hợp: Các phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020. 

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

- Thực hiện bố trí, phân công công chức, viên chức tại các phòng, đơn vị 

theo đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt. Sử dụng đủ số lượng biên chế được 

giao; Không để xẩy ra tình trạng dư biên chế. 

- Tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Cử 

công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình 

độ, kỹ năng nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, thái độ giao tiếp, đặc biệt là công 

chức phụ trách công tác tiếp công dân. 

- Thực hiện nghiêm, đúng quy định về bổ nhiệm, tiêu chuẩn, số lượng lãnh 

đạo, quản lý theo quy định. 

- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm nội quy định, quy chế của cơ quan và các quy định của pháp luật. 

* Chủ trì: Văn phòng. 

* Phối hợp: Các phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

* Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

1.4. Cải cách tài chính công. 

- Tham mưu hoàn thiện các chính sách về phí, lệ phí do HĐND tỉnh ban 

hành; ưu tiên dành nguồn lực cho con người, nhất là cải cách chính sách tiền 

lương và an sinh xã hội. Tăng cường công tác quản lý tài sản công; Kiểm soát 

chặt chẽ nợ công; thực hiện tiết kiệm trong quá trình thực hiện dự toán và các 

khoản chi ngân sách nhà nước.  
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- Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy 

định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 

17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 

dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; Thông 

tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Nội 

vụ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành 

chính đối với các cơ quan nhà nước, các cơ quan khối Đảng, đoàn thể thuộc cấp 

tỉnh, cấp huyện quản lý theo quy định.  

* Chủ trì: Văn phòng. 

* Phối hợp: Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

* Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

1.5. Hiện đại hóa hành chính. 

- Tổ chức triển khai có hiệu quả, kịp thời Kế hoạch ứng dụng công nghệ 

thông tin. 

- Nâng cao chất lượng thông tin phản ảnh về hoạt động, công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo, điều hành của cơ quan trên Trang thông tin điện tử; đăng tải đầy đủ, kịp 

thời các TTHC mới được công bố, tạo điều kiện thuận tiện cho tổ chức và cá 

nhân truy cập, khai thác. 

- Phối hợp với đơn vị kỹ thuật, tăng cường hướng dẫn sử dụng phần mềm 

quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice tới toàn thể công chức, viên chức 

trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ hàng ngày. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân, tổ 

chức, doanh nghiệp tiếp cận với các dịch vụ công trực tuyến, cổng dịch vụ công 

của tỉnh. 

- Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 đúng thời hạn. 

* Chủ trì: Văn phòng. 

* Phối hợp: Các phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020. 

1.6. Cải cách thủ tục hành chính. 

- Tổ chức triển khai Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC đảm bảo đúng quy 

định; đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch đã đề ra.  

- Kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh công bố và thực hiện công khai, cập 

nhật TTHC trên cổng Dịch công quốc gia, Trang thông tin điện tử và tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. 

- Đảm bảo 100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được thực hiện 

việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa, qua dịch vụ bưu chính viễn 

thông công ích. 

- Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi khi để xảy ra trễ hẹn, sai sót trong tiếp 

nhận hồ sơ; kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị về các quy định TTHC. 
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- Thực hiện đánh giá chất lượng giải quyết TTHC theo quy định. 

* Chủ trì: Văn phòng. 

* Phối hợp: Phòng Quản lý hạ tầng, phòng Quản lý doanh nghiệp. 

* Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

2. Duy trì và nâng cao điểm số chỉ số “Xây dựng và tổ chức thực hiện 

văn bản quy phạm pháp luật”. 

- Thực hiện rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo chương 

trình, kế hoạch của tỉnh hoặc theo tình hình thực tế công việc của cơ quan. 

- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và cung cấp thông tin đầy đủ, kịp 

thời cho người dân và tổ chức về công khai, minh bạch các thủ tục hành chính 

(TTHC), tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc giải quyết, cung cấp các TTHC, 

kịp thời giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của người dân và 

tổ chức. 

* Chủ trì: Văn phòng. 

* Phối hợp: Các phòng chuyên môn. 

* Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

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

Kế hoạch này chủ động triển khai đầy đủ các nội dung công việc để đạt điểm các 

chỉ số thành phần như phụ lục gửi kèm.  

2. Các phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý cửa khẩu báo kết quả thực 

hiện về Văn phòng ban trước ngày 20/12/2020 để tổng hợp. Văn phòng tổng 

hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/12/2020. 

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 17/KH-BQLKKTCK ngày 19/02/2020 

của Ban Quản lý về khắc phục kết quả đánh giá chỉ số CCHC năm 2019. 

Trên đây là Kế hoạch khắc phục hạn chế, tồn tại trong triển khai nhiệm vụ 

CCHC năm 2019; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC năm 2020 của Ban 

Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn./.  

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, PCM, TTQLCK; 

- Lưu: VT. 

  KT. TRƯỞNG BAN 

 PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Quyết 
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