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BÁO CÁO 

Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021 
                                                                          ______________ 

 

Thực hiện quy định chế độ báo cáo công tác cải cách hành chính; Thanh tra 

tỉnh báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021; 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Về kế hoạch cải cách hành chính 

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh về Kế 

hoạch cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2021, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế 

hoạch số 08/KH-TTr ngày 11/01/2021 triển khai thực hiện công tác cải cách hành 

chính năm 2021; Kế hoạch số 79/KH-TTr ngày 26/5/2021 về nâng cao năng lực 

chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh DDCI năm 2021; Kế hoạch số 

103/KH-TTr ngày 11/8/2021 tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021; 

Kế hoạch số 107/KH-TTr ngày 19/8/2021 triển khai, thực hiện Đề án cải cách thủ 

tục hành chính giai đoạn 2021-2023 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 

108/KH-TTr ngày 19/8/2021 số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu 

lực đến năm 2025; Kế hoạch về kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh 

tra năm 2021 và các thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố; Kế 

hoạch về kiểm tra nội bộ trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra năm 2021; 

Quyết định thành lập Tổ kiểm tra nội bộ việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 

chính tại Thanh tra tỉnh năm 2021. 

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 

Căn cứ Kế hoạch được ban hành, Chánh Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo Văn 

phòng và các Phòng nghiệp vụ của cơ quan triển khai thực hiện tốt công tác cải 

cách hành chính theo đúng nội dung Kế hoạch đã đề ra. Chỉ đạo, đôn đốc thường 

xuyên và thực hiện nghiêm chỉnh Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 01/01/2021 của 

UBND tỉnh về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2021.  

Để thực hiện nghiêm chỉnh công tác cải cách hành chính, Thanh tra tỉnh tiếp 

tục phân công lãnh đạo phụ trách công tác cải cách hành chính, bố trí công chức 

theo dõi, đôn đốc thực hiện công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành 

chính của cơ quan. Công tác cải cách hành chính của cơ quan được gắn với các 

tiêu chí thi đua; qua đó kịp thời khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân thực 

hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và gắn với thực hiện tốt công tác cải cách hành 

chính. 

3. Về kiểm tra cải cách hành chính 
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Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-TTr ngày 01/3/2021 về kiểm 

tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra năm 2021, nội dung kiểm tra tập 

chung vào công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện pháp luật về công tác thanh tra; tiếp 

dân, tiếp nhận xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham 

nhũng năm 2021 và các thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố; 

đã hoàn thành kiểm tra theo kế hoạch, đạt 100% kế hoạch đề ra, kết thúc các đợt 

kiểm tra đều yêu cầu các đơn vị được kiểm tra khắc phục những hạn chế, thiếu sót 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nói chung và công tác cải cách hành chính nói 

riêng.  

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh về việc 

thực hiện chủ đề năm 2021 “siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt 

hành động, sáng tạo bứt phá”; Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định  thành lập Tổ 

kiểm tra nội bộ việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Thanh tra tỉnh năm 

2021. Tổ kiểm tra thường xuyên kiểm tra việc chấp hành giờ giấc và việc thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn được giao của công chức trong cơ quan. Công tác kiểm tra 

việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cũng được quan tâm và chỉ đạo thường 

xuyên, trong năm đã thực hiện kiểm tra nội bộ đối với 04 phòng nghiệp vụ. 

4. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính 

Ban hành Kế hoạch số 103/KH-TTr ngày 11/8/2021 tuyên truyền công tác 

cải cách hành chính năm 2021 của Thanh tra tỉnh. Công tác tuyên truyền cải cách 

hành chính tiếp tục được lãnh đạo cơ quan quan tâm chỉ đạo thường xuyên như: 

niêm yết công khai tại bảng thông tin tầng 1 cơ quan; tuyên truyền tại các hội nghị, 

sinh hoạt chi bộ, giao ban định kỳ hàng tháng; in và sao gửi các tài liệu qua hệ 

thống ioffice, trang thông tin điện tử của cơ quan văn bản giấy tới toàn thể công 

chức, người lao động trong cơ quan. Chỉ đạo công chức trong cơ quan thực hiện 

nghiêm chỉnh các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác cải cách hành 

chính. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Cải cách thể chế 

Trong năm 2021 Thanh tra tỉnh tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp 

luật liên quan đến lĩnh vực công tác. Tuy nhiên các văn bản QPPL đã ban hành vẫn  

phù hợp với các quy định của pháp luật nên chưa phải sửa đổi, bổ sung. Đảm bảo 

sự hoạt động của cơ quan theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương.  

Tham gia góp ý đầy đủ các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ 

quan gửi đến.  

2. Cải cách thủ tục hành chính 

Trong năm đã trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính được 

thay thế trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng và trong lĩnh vực giải quyết khiếu 

nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh. Hiện nay, có 27 thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh (lĩnh vực giải quyết 

khiếu nại: 05 thủ tục, lĩnh vực giải quyết tố cáo: 03 thủ tục, lĩnh vực tiếp công dân: 

03 thủ tục, lĩnh vực xử lý đơn thư: 03 thủ tục, lĩnh vực phòng chống tham nhũng: 

13 thủ tục); các thủ tục hành chính  đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử 
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của cơ quan theo quy định. Năm 2020, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của 

Thanh tra tỉnh đứng thứ 12/24 đơn vị khối sở, ban, ngành, tăng 09 bậc so với năm 

2019. 

Thanh tra tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất 

lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ 

thống hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn. Thực hiện tốt việc sử dụng hệ thống 

Văn phòng điện tử eOffice vào hoạt động của cơ quan. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khoá XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 

máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong năm 

Thanh tra tinhrh tiếp tục chỉ đạo, rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với năng 

lực, sở trường của từng công chức, qua đó đã phát huy được hiệu quả trong việc 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

Đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với các văn bản pháp luật 

mới được ban hành.   

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

Thanh tra tỉnh đã tạo điều kiện cho công chức tham dự đầy đủ các lớp tập 

huấn, bồi dưỡng do tỉnh và trung ương tổ chức. Kết quả trong năm đã bố trí cho 01 

công chức đi học lớp cao cấp chính trị hệ tập trung, 04 công chức đi học lớp trung 

cấp chính trị, 06 công chức đi bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, 08 công chức đi học 

lớp nghiệp vụ thanh tra viên chính, 03 công chức đi học lớp nghiệp vụ thanh tra 

viên, 18 công chức đi học lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính, 

05 công chức đang học cao học hệ không tập trung. Tổ chức Hội nghị tập huấn 

Nghị định số 124/2020/ND-CP  ngày 19/10/2020 của Chính phủ và các Thông tư 

mới ban hành của Tổng Thanh tra Chính phủ cho gần 200 cán bộ, công chức làm 

công tác tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân tỉnh, Ban Tiếp công dân các huyện, 

thành phố; toàn thể cán bộ, công chức đang công tác tại Thanh tra tỉnh và các tổ 

chức thanh tra trên địa bàn tỉnh. 

5. Cải cách tài chính công  

Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 

dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính của cơ quan được thực hiện theo 

Nghị định số 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 các cơ quan nhà nước.  

Thường xuyên kiểm tra giám sát tình hình thực hiện các nội quy, quy chế 

nhằm đảm bảo việc chi đúng định mức chế độ, tiêu chuẩn quy định. Trong năm  

không để xảy ra tình trạng chi sai, chi không đúng mục đích. 

6. Hiện đại hóa hành chính 

Đã bố trí kinh phí để mua sắm thêm một số các trang thiết bị phục vụ công 

tác chuyên môn; đến nay 100% công chức trong cơ quan đã được trang bị máy tính 
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để sử dụng trong công tác. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính gắn với việc sử 

dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý điều hành công việc. Hiện nay 

Thanh tra tỉnh đã triển khai họp trực tuyến với các huyện. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những ưu điểm 

Năm 2021 Thanh tra tỉnh đã thực hiện tốt các nội dung về công tác cải cách 

hành chính theo đúng Kế hoạch của UBND tỉnh và của cơ quan; công tác cải cách 

hành chính tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, qua đó chất lượng thực 

hiện các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính và nhận thức của công chức, lao 

động trong cơ quan về cải cách hành chính có nhiều chuyển biến.  

2. Những tồn tại, hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính 

Hiện nay chưa bố trí được công chức chuyên trách mà giao công chức kiêm 

nhiệm thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nên việc tham mưu thực hiện và kết 

quả vẫn còn hạn chế. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2022 

- Thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh và thường 

xuyên rà soát các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đã được Chủ tịch UBND công 

bố chuẩn hóa. Thường xuyên tuyên truyền các văn bản của Trung ương và của tỉnh 

liên quan đến cải cách hành chính. 

- Tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn duy trì thường xuyên Hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.  

- Tiếp tục cử công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do tỉnh tổ 

chức./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT .                                                                

 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 
 

 

 

Cao Minh Tuấn 
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