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THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và việc thực hiện kỷ luật,  

kỷ cương hành chính năm 2019 tại Ủy ban nhân dân xã Chiêu Vũ 

 

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 15/02/2019 của UBND huyện 

Bắc Sơn về kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019; Kế 

hoạch số 95/KH-UBND ngày 12/4/2019 của UBND huyện Bắc Sơn về việc 

kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019;  

Ngày 14/5/2019, Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 

06/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc thành lập Đoàn kiểm tra 

công tác cải cách hành chính và việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính 

năm 2019. Đoàn Kiểm tra thông báo kết quả như sau: 

1. Công tác cải cách hành chính 

a) Ưu điểm 

UBND xã đã có sự chuẩn bị xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện 

công tác cải cách hành chính theo Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 12/4/2019 

của UBND huyện.  

Trong công tác chỉ đạo điều hành, UBND xã đã ban hành kế hoạch công 

tác cải cách hành chính năm 2019 (kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 28/01/2019) 

và kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã 

(kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03/01/2019 về hoạt động kiểm soát thủ tục 

hành chính; kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 25/01/2019 về rà soát thủ tục hành 

chính; kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 10/4/2019 về triển khai đề án cải cách 

thủ tục hành chính).  

Về cải cách thủ tục hành chính, UBND xã đã quan tâm tổ chức triển khai 

thực hiện các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính, có bảng niêm yết thủ 

tục hành chính và thực hiện niêm yết công khai theo quy định; đã thực hiện rà 

soát 21 thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch của UBND huyện. 

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, UBND xã đã triển khai 

thực hiện các nội dung theo quy định: Đã bố trí phòng làm việc của Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức đến giải quyết thủ tục hành 

chính; đã ban hành quy chế hoạt động của Bộ phận một cửa, quyết định phân 

công nhiệm vụ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa; cơ sở vật chất, 

thiết bị tại Bộ phận một cửa cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác.  

Về cải cách tổ chức bộ máy: Đã ban hành Quy chế làm việc của UBND xã 

nhiệm kỳ 2016 - 2021; quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan; sử dụng và 

quản lý tốt biên chế được giao; có quyết định phân công nhiệm vụ cho công 

chức; thực hiện tốt quy định về quản lý cán bộ, công chức tại đơn vị.  



 2 

Về cải cách tài chính công, UBND xã đã quan tâm ban hành quy chế chi 

tiêu nội bộ, quyết định công khai tài chính (dự toán thu, chi trên địa bàn) theo 

quy định.  

Việc ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị được UBND xã quan tâm, hệ 

thống văn phòng điện tử eOffice được áp dụng hiệu quả, giúp cho việc giải 

quyết công việc nhanh chóng, tiết kiệm thời gian. 

b) Một số tồn tại, hạn chế 

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính chưa thể 

hiện đầy đủ 6 nội dung theo yêu cầu của  kế hoạch (chưa báo cáo nội dung cải 

cách thể chế; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tài 

chính công). 

Đối với nội dung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 

chức, số cán bộ, công chức đạt chuẩn còn thấp, cụ thể có 07/20 người đạt chuẩn. 

Đối với nội dung cải cách thủ tục hành chính, việc niêm yết thủ tục hành 

chính chưa khoa học, còn có thủ tục hành chính niêm yết 02 mặt rất khó theo 

dõi, niêm yết chưa đầy đủ số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của UBND xã tại bảng niêm yết; bảng niêm yết không đảm bảo diện tích niêm 

yết tất cả thủ tục hành chính; bố trí vị trí bảng niêm yết thủ tục hành chính chưa 

khoa học; chưa thống kê chính xác số lượng thủ tục hành chính thực hiện theo 

cơ chế một cửa, một của liên thông (thống kê nhiều hơn số lượng thủ tục hành 

chính được UBND huyện ban hành thực hiện qua một cửa 82/62 thủ tục). 

Trong giải quyết thủ tục hành chính chưa thực hiện đúng quy trình, chưa sử 

dụng đầy đủ các biểu mẫu quản lý hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 

01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ: chưa có phiếu 

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, chưa có sổ theo dõi hồ sơ; kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính chưa nêu được số hồ sơ đúng hạn, chậm hạn, lệ phí thu được. 

Đối với nội dung cải cách tài chính công, quy chế chi tiêu nội bộ của xã 

còn căn cứ vào các văn bản đã hết hiệu lực. 

Nội dung hiện đại hóa nền hành chính cơ bản đã được UBND xã quan tâm. 

Tuy nhiên, hòm thư điện tử đã được triển khai áp dụng từ năm 2017, nhưng 

chưa sử dụng thường xuyên để đảm bảo thông tin bảo mật. 

2. Kỷ luật, kỷ cương hành chính 

a) Ưu điểm 

UBND xã Chiêu Vũ đã tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện Chỉ thị số 

26/CT- TTg  ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 02/CT- UBND 

ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; 

Quy chế Văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước ban hành kèm theo 

Quyết định số 129/2007/QĐ- TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ; 

việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong 

bộ máy chính quyền địa phương được ban hành kèm theo Quyết định số 
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03/2007/QĐ- BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; văn bản số 

45/UBND-PNV ngày 15/01/2019 của UBND huyện về việc thực hiện chủ đề 

năm 2019 về kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính được cán bộ, công chức 

UBND xã Chiêu Vũ thực hiện tương đối tốt; đeo thẻ đầy đủ, trang phục gọn 

gàng, tác phong, lề lối làm việc, giao tiếp, ứng xử với nhân dân … phù hợp với 

Quy chế văn hóa công sở; không có trường hợp nào sử dụng rượu, bia hoặc đồ 

uống có cồn trong ngày làm việc.  

Trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ: Lãnh đạo UBND xã đã quan 

tâm, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao, cụ thể đã ban hành chương trình 

công tác năm và ban hành 22 kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ.  

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Đã ban 

hành nội quy tiếp công dân (quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 19/8/2015), 

quyết định phân công cán bộ tiếp công dân (quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 

19/8/2015), lịch tiếp công dân, bố trí được phòng tiếp công dân riêng tại UBND 

xã.  

b) Một số tồn tại hạn chế 

Qua kiểm tra còn một số cán bộ, công chức chấp hành chưa tốt về giờ giấc 

làm việc, tại thời điểm 7 giờ 15 phút có 04/20 cán bộ, công chức có mặt tại Trụ 

sở làm việc (quy định giờ làm việc từ 7 giờ 00 phút). 

Trong việc ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chưa đầy 

đủ vì từ đầu năm đến nay UBND huyện đã ban hành 113 kế hoạch triển khai 

thực hiện nhiệm vụ đến các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn. 

Việc bố trí trang thiết bị, cơ sở vật chất tại nơi tiếp công dân còn thiếu một 

số trang thiết bị tối thiểu như: Chưa bố trí bàn, ghế làm việc để tổ chức tiếp công 

dân; chưa niêm yết nội quy tiếp công dân, thủ tục hành chính về lĩnh vực tiếp 

công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân và trụ sở 

UBND xã. 

3. Một số định hướng trong thời gian tiếp theo 

Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Chủ tịch UBND xã Chiêu Vũ thực hiện một 

số nội dung sau: 

3.1. Công tác cải cách hành chính 

- Tăng cường hơn nữa trong chỉ đạo điều hành đối với các nội dung của 

công tác cải cách hành chính.  

- Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông quy định tại Nghị định 

số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Quản lý, sử dụng hồ sơ, sổ 

sách, biểu mẫu đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 

23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ. Cập nhật chính xác, kịp thời số lượng thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã đã được UBND tỉnh 

công bố và số lượng thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông. 
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- Thực hiện niêm yết thủ tục hành chính theo quy định; thường xuyên rà 

soát và thay thế các thủ tục hành chính được niêm yết, tránh tình trạng niêm yết thủ 

tục hành chính đã hết hiệu lực thi hành. Lựa chọn vị trí niêm yết thủ tục hành chính 

gắn với Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đảm bảo tính thuận tiện cho tổ chức, cá 

nhân, người dân trong việc tra cứu thủ tục hành chính. 

- Đề nghị UBND xã ban hành lại quy chế chi tiêu nội bộ vì phần căn cứ vào 

các văn bản đã hết hiệu lực. 

- Có kế hoạch cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng để đạt chuẩn theo 

quy định. 

3.2. Kỷ luật, kỷ cương hành chính 

- Đề nghị lãnh đạo UBND xã Chiêu Vũ nghiêm túc quán triệt việc chấp 

hành kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy định tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 

05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các 

cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng 

cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp và một số văn 

bản chỉ đạo khác của Huyện. 

- Quán triệt nghiêm túc việc chấp hành kỷ luật , kỷ cương hành chính , nhất 

là việc đảm bảo thời gian làm việc, đảm bảo tác phong, lề lối làm việc, giao tiếp, 

ứng xử với nhân dân, tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác; không uống rượu, 

bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc.  

- Thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao tại Thông báo, kết luận, ý kiến 

chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ 

quan, đơn vị. 

- Niêm yết công khai lịch tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân và nơi tiếp 

công dân theo quy định tại Điều 24 Luật Tiếp công dân năm 2013. 

Đối với những hạn chế mà các thành viên Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, đề nghị 

UBND xã Chiêu Vũ chỉ đạo khắc phục; hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện công 

tác cải cách hành chính theo nội dung tại Kế hoạch số 33/KH-UBND và báo cáo 

kết quả khắc phục về UBND huyện qua (Phòng Nội vụ) trước ngày 20/6/2019 để 

theo dõi. 

Trên đây là kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và việc thực hiện 

kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019 tại UBND Chiêu Vũ./. 

  
Nơi nhận:  
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Chiêu Vũ; 

- Các thành viên Đoàn KT; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG ĐOÀN 
  

 

 

 
 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Tô Bắc Thái 
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