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THÔNG BÁO 
Kết luận kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2018 

tại Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn  
 

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 23/3/2018 của UBND tỉnh về 
kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2018. 

Ngày 09/5/2018, Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 
30/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực 
hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc Uỷ 
ban nhân dân tỉnh; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị 
trấn năm 2018; Quyết định số 697/QĐ- UBND ngày 16/4/2018 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc bổ sung thành viên Đoàn kiểm tra tại Quyết định số 
577/QĐ- UBND tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu 
Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

Sau khi trực tiếp kiểm tra tại Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng 
Đăng - Lạng Sơn và nghe ý kiến giải trình của cơ quan, đơn vị, Đoàn Kiểm tra 
thông báo kết luận như sau: 

1. Đánh giá chung về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính 

a) Ưu điểm: 

Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã cơ bản chấp 
hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện đúng 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; 
Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần 
làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy chế văn 
hoá công sở tại cơ quan hành chính nhà nước được ban hành kèm theo Quyết 
định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Quy tắc 
ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa 
phương ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 
của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

Ban Quản lý đã kịp thời tuyên truyền, quán triệt các văn bản trên đến cán 
bộ, công chức, viên chức của Ban; đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 
Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh; ban hành kế hoạch 
kiểm tra, thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính 
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và tiến hành kiểm tra tại 02 đơn vị (02 Trung tâm quản lý cửa khẩu) trực thuộc 
Ban Quản lý. 

Ban đã kịp thời ban hành Quy chế, sửa đổi, bổ sung Quy chế gồm: Quy 
chế chi tiêu nội bộ; Quy chế làm việc; Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ 
quan; Quy chế theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các nhiệm vụ của cơ quan; Quy chế 
làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”; văn bản 
phân công nhiệm vụ lãnh đạo, công chức, viên chức cơ quan… 

Việc niêm yết TTHC được công bố về cơ bản đáp ứng yêu cầu theo quy 
định, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhân, tổ chức đến tra cứu. Thực hiện niêm 
yết công khai 39/39 TTHC được Chủ tịch UBND tỉnh công bố; đưa ra thực hiện 
theo cơ chế một cửa đối với 22/39 TTHC, không có TTHC giải quyết quá hạn; 
biểu mẫu TTHC theo đúng hướng dẫn, quy định hiện hành. 

Trong thời gian làm việc, không có công chức vắng mặt không có lý do; 
không có trường hợp sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn, hút thuốc lá trong giờ 
hành chính và trong phòng làm việc; các cán bộ, công chức có thái độ giao tiếp 
đúng mực, hoà nhã. 

b) Hạn chế: 

- Ban cần chủ động hơn trong việc kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ 
cương hành chính tại các phòng thuộc khối Văn phòng Ban và đề xuất sắp xếp, 
tổ chức lại các phòng, đơn vị đảm bảo tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động. 

- Tại một số phòng làm việc, việc sắp xếp tài liệu, hồ sơ công việc chưa 
thật gọn gàng, khoa học; biển tên một số phòng và biên tên công chức các phòng 
chưa đảm bảo yêu cầu quy định tại Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 
02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ (chưa có biển tên công chức các phòng); 

- Ban chưa kịp thời niêm yết tại trụ sở làm việc nội quy, quy chế cua cơ 
quan; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Quyết 
định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ; chưa xây dựng kế 
hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức theo quy định; 

- Trong 39 thủ tục hành chính (TTHC) được công bố, còn 17/39 TTHC 
chưa áp dụng thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC; trong niêm yết 
TTHC tại trụ sở cơ quan, còn có 10 TTHC niêm yêt chưa đúng quy định tại 
Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ; 

- Qua theo dõi việc xử lý các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 
tỉnh giao, các việc hoàn thành nhưng quá hạn chiếm tỷ lệ cao (17/23 nhiệm vụ, 
chiếm 74%); còn 05 nhiệm vụ quá hạn chưa báo cáo UBND tỉnh hoặc xin gia hạn 
theo quy định. 

 (Chi tiết theo Biên bản làm việc gửi kèm) 

2. Một số nội dung cần quan tâm, tiếp tục chỉ đạo 

a) Lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cần 
tiếp tục quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức của Ban việc chấp hành kỷ 
luật, kỷ cương hành chính theo quy định tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 
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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 và các văn bản liên quan đến việc chấp hành kỷ luật, 
kỷ cương hành chính.  

b) Trong việc thực hiện các nội dung cải cách hành chính, trọng tâm là Cải 
cách TTHC, đề nghị Ban chủ động rà soát, đưa các TTHC đủ điều kiện thực hiện 
cơ chế một cửa hoặc một cửa liên thông theo quy định; khắc phục việc niêm yết 
TTHC không đúng theo quy định tại tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn 
phòng Chính phủ. 

c) Kịp thời niêm yết các nội quy, quy chế của cơ quan theo yêu cầu, hướng 
dẫn tại văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; ban hành Kế hoạch và thực hiện 
chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định 

d) Luôn quan tâm thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo, kết luận, 
ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
khẩn trương báo cáo UBND tỉnh các nhiệm vụ đã quá hạn; chỉ đạo cán bộ làm đầu 
mối theo dõi nhiệm vụ chủ động cập nhật các nhiệm vụ được giao cũng như các 
nhiệm vụ đã hoàn thành trên hệ thống phần mềm theo dõi nhiệm vụ. 

đ) Đề nghị Ban Quản lý cần chủ động hơn trong việc đề xuất thực hiện sắp xếp, 
tổ chức lại các cơ quan, đơn vị, trong đó có các Ban Quản lý cửa khẩu trực thuộc Ban 
để tinh gọn đầu mối, bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của các 
cơ quan, đơn vị. 

e)  Đối với những sai sót, hạn chế mà các thành viên đoàn kiểm tra đã chỉ ra, 
đề nghị Ban sớm quan tâm chỉ đạo khắc phục. 

f) Đề nghị Ban tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tăng cường kiểm tra việc chấp 
hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc, kịp thời báo 
cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra. 

Trên đây là kết luận việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 
2018 tại Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn ./.  

 

Nơi nhận:  
- TT. Tỉnh ủy; 
- TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; 
- Sở Nội vụ; 
- Các Thành viên Đoàn KT; 
- Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng – L. Sơn; 
- C, PVP, NC, TH, HC-QT; 
- Lưu: VT, (TTD). 

TRƯỞNG ĐOÀN 
  
 

 

 
 
 

CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH 
Phùng Quang Hội 
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