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THÔNG BÁO 

Kết luận kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện 
nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh giao năm 2019 tại Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn 

 

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 11/02/2019 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019; Kế 
hoạch số 34/KH-TCT ngày 28/12/2019 của Tổ công tác của Chủ tịch UBND 
tỉnh về kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, 
các Phó Chủ tịch UBND tỉnh năm 2019; Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 
11/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 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 Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và UBND 
các xã, phường, thị trấn năm 2019. 

Ngày 18/10/2019, Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 
chính đã tiến hành kiểm tra tại Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn. 
Sau khi trực tiếp kiểm tra và nghe các ý kiến giải trình của cơ quan, đơn vị, 
Đoàn Kiểm tra thông báo kết luận như sau: 

I. NỘI DUNG, KẾT QUẢ KIỂM TRA 

1. Về công tác chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra 

Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn đã xây dựng báo cáo bám 
sát đề cương, bố trí thành phần làm việc với Tổ công tác theo đúng yêu cầu tại 
Giấy mời số 31/GM-VP ngày 14/10/2019. 

2. Kết quả tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính 

 2.1 Về công tác xây dựng, ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, kế 
hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và kế hoạch kiểm tra về kỷ luật, kỷ 
cương hành chính 

Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn đã kịp thời quán triệt và 
triển khai thực hiện 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, cụ thể: 

- Đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-BQLKKTCK ngày 20/02/2019 Kiểm 
tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019; Kế hoạch số 12/KH-
BQLKKTCK ngày 27/02/2019 về công tác kiểm tra, phối hợp thanh tra năm 
2019; Quyết định số 28/QĐ-BQLKKTCK ngày 28/02/2019 thành lập Tổ Kiểm 
tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019.  
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Đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đến công chức, viên chức, 
người lao động để thực hiện tốt việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại 
cơ quan, bằng nhiều hình thức như: Lồng ghép kết hợp với hội nghị tuyên truyền 
pháp luật; hội nghị học tập nghị quyết; hội nghị cán bộ công chức; sao gửi đến 
các bộ phận, phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc. Thông qua công tác 
tuyên truyền đã nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức trong việc 
thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; ngăn ngừa và không để xảy ra vi phạm.  

2.2 Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế làm việc; quy trình tiếp 
nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về giải quyết thủ 
tục hành chính 

Ban Quản lý đã thực hiện rà soát để kịp thời sửa đổi, bổ sung nội quy, quy 
chế làm việc đảm bảo theo đúng quy định. Cụ thể như: Quyết định số 10/QĐ-
BQLKKTCK ngày 16/01/2019 ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ; Quyết định số 
11/QĐ-BQLKKTCK ban hành quản lý và sử dụng tài sản công của Ban Quản lý 
Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân 
chủ cơ sở theo Quyết định số 81/QĐ-BQLKKTCK ngày 01/6/2015 và kiện toàn 
Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan tại Quyết 
định số 73/QĐ-BQLKKTCK ngày 08/8/2019. 

Việc tiếp công dân tại cơ quan được thực hiện đúng theo Luật Tiếp công 
dân số 42/2013/QH13; Quyết định số 1656/QĐ-UBND, ngày 21/10/2014 của 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc quy định tiếp công dân của các cơ quan trực thuộc 
Sở, Ban, ngành của tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, 
thành phố và quy chế tiếp công dân của Ban Quản lý (Quyết định 20/QĐ-
BQLKKTCK  ngày  06/4/2018) như đã bố trí phòng tiếp công dân, lịch tiếp 
công dân định kỳ, lập sổ theo dõi tiếp công dân… Công bố đường dây nóng, hộp 
thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp 
đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý (Thông báo 95/TB-BQLKKTCK 
ngày 06/9/2019). Trong 09 tháng đầu năm, không có công dân đến khiếu nại, tố 
cáo, phản ánh kiến nghị.  

2.3 Việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; thái độ 
giao tiếp, ứng xử khi giải quyết công việc; việc sử dụng thời gian làm việc; thực 
hiện quy định về không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp; không sử 
dụng rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc; đeo thẻ khi 
thực thi nhiệm vụ. 

Ban đã chấp hành và triển khai kịp thời các quy định của pháp luật về kỷ 
luật, kỷ cương hành chính; đã ban hành các văn bản để chỉ đạo, thực hiện và đã 
tiến hành tự kiểm tra nội bộ. Thực hiện Quyết định 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 
của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 131/KH-UBND, ngày 29/7/2019 của 
UBND tỉnh về việc Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, 
viên chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-
2025, Ban Quản lý đã có Kế hoạch 32/KH-BQLKKTCK ngày 26/9/2019 và 
Phát động thi đua số 426/PĐ-BQLKKTCK ngày 22/8/2019 Phát động phong 
trào thi đua “Công chức, viên chức, người lao động Ban Quản lý Khu Khu kinh 
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tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 
2019-2025. 

Qua kiểm tra thực tế nhận thấy các công chức, viên chức và người lao 
động tại Ban đã chấp hành tốt các quy định về nội quy, quy chế làm việc của cơ 
quan; đeo thẻ công chức, trang phục gọn gàng, lịch sự; chấp hành tốt thời gian 
làm việc; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp; không sử dụng 
rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc. 

2.4 Trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý, chỉ đạo, điều 
hành công việc và tổ chức triển khai thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính 
trong cơ quan, đơn vị 

Lãnh đạo Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn đã thực hiện 
nghiêm túc quy chế dân chủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tính đoàn 
kết thống nhất, trách nhiệm cao gắn trách nhiệm của người đứng đầu; Nghiêm 
túc quán triệt việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của công chức, viên chức và 
người lao động thuộc mình quản lý nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính 
nghiêm túc trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính cũng như xử lý 
trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu để tình trạng vi phạm 
kỷ luật, kỷ cương hành chính xảy ra.  

Tổ chức kiểm tra hành chính 04 cuộc kiểm tra tại các đơn vị sự nghiệp 
trực thuộc, trong đó kiểm tra đột suất 01 cuộc (kiểm tra Trung tâm QLCK Tân 
Thanh-Cốc Nam vào ngày 11/4/2019), qua kiểm tra đã nhắc nhở đơn vị đôn đốc 
tổ bảo vệ Chợ nghiêm túc chấp hành việc đeo thẻ theo quy định; và một số lao 
động chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc. Kiểm tra có thông báo 03 cuộc (Văn 
bản số 399/BQLKKTCK-VP ngày 09/8/2019). Bên cạnh đó, tăng cường đôn 
đốc CCVC tại khối Văn phòng nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của 
cơ quan.  

2.5 Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ 
và giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của tổ chức và công dân 

Qua kiểm tra thực tế Ban đã niêm yết đầy đủ các Thủ tục hành chính theo 
quy định. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành góp 
phần đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, nâng cao chất lượng, giảm thời gian, 
chi phí giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Công tác giải quyết 
TTHC đảm bảo đúng quy định. Đã ban hành Quyết định số 83/QĐ-
BQLKKTCK ngày 06/9/2019 ủy quyền việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết 
TTHC thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-
Lạng Sơn. Theo đó, kể từ ngày 06/9/2019 đến ngày 05/9/2020 Ban Quản lý ủy 
quyền cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn thực hiện việc 
tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ 
quan. Từ ngày 01/01/2019 đến 03/10/2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 
Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn đã tiếp nhận 16 hồ sơ 
tại bộ phận một cửa. Trả kết quả 11 hồ sơ (10 hồ sơ trước hạn, 01 hồ sơ đúng 
hạn) ; 05 hồ sơ đang thực hiện (chưa đến hạn trả kết quả). Thực hiện thu phí, lệ 
phí số tiền là 450.000 đồng. 
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2.6 Việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 

Từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 16/10/2019, UBND tỉnh, Chủ tịch, các 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Ban Quản lý KTCK Đồng Đăng Lạng Sơn 
60 nhiệm vụ; đã báo cáo hoàn thành 51 nhiệm vụ, trong đó đúng hạn 44 nhiệm 
vụ (86%), quá hạn 07 nhiệm vụ (chiếm 14%); còn 09 nhiệm vụ chưa báo cáo 
trên hệ thống quản lý nhiệm vụ, đều trong hạn xử lý. Cơ bản các nhiệm vụ do 
UBND tỉnh, lãnh đạo tỉnh giao đều được Ban tổ chức thực hiện đảm bảo thời 
gian và chất lượng. Từ đầu năm đến thời điểm kiểm tra có 02 lần lần xin gia hạn 
thực hiện nhiệm vụ; 03 lần Lãnh đạo tỉnh yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách 
nhiệm của tập thể, cá nhân để xả ra sai phạm liên quan. Không phát sinh nội 
dung phải đính chính sửa đổi do sai sót trong quá trình tham mưu cho UBND 
tỉnh. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019: Đến hết tháng 9 
trong 06 nhiệm vụ được giao cơ bản đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Từ 
đầu năm đã ban hành 21 Kế hoạch để triển khai thực hiện các Kế hoạch của 
UBND tỉnh, còn một số kế hoạch của UBND tỉnh yêu cầu theo chức năng nhiệm 
vụ liên quan Ban phải ban hành Kế hoạch cụ thể nhưng chưa ban hành (nguyên 
nhân do không nhận được Kế hoạch của UBND tỉnh) như: Kế hoạch số 06/KH-
UBND ngày 10/1/201 về thực hiện công tác pháp chế năm 2019 trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn;  Kế hoạch số 3/KH-UBND ngày  7/1/2019 về triển khai xác định Chỉ 
số cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2018; Kế hoạch số 143/KH-UBND 
ngày 16/8/2019 về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luậtvề phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”… 

(có biểu Phụ lục chi tiết kèm theo) 

2.7 Việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp HĐND gần nhất.  

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo cho thấy công tác tiếp công dân, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp nhận xử lý ý kiến kiến nghị của cử tri đã được 
thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Đã bố trí phòng tiếp công dân; xây dựng 
nội quy tiếp công dân; ban hành thông báo lịch tiếp công dân, kết quả: Tiếp 
nhận, xử lý đơn thư và giải quyết đơn thư: Trong 9 tháng đầu năm, Ban Quản lý 
KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn đã tiếp nhận 06 đơn (01 đơn khiếu nại, 05 đơn 
kiến nghị, phản ánh). Trong đó 03 đơn thuộc thẩm quyền xử lý, 03 đơn không 
thuộc thẩm quyền. 

3. Hạn chế 

- Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân đôi khi 
chưa được thường xuyên; tinh thần, trách nhiệm của lãnh đạo một số phòng, đơn 
vị trực thuộc còn chưa cao, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ 
được giao.  

-Ý thức chấp hành kỷ luật lao động của một số ít công chức viên chức 
chưa thực sự tốt trong việc chấp hành thời giờ làm việc. 
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- Một số công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ đôi khi còn thiếu 
tính chủ động dẫn đến công tác tham mưu còn chậm về tiến độ, chất lượng chưa 
cao phải đôn đốc nhắc nhở.  

- Trong thực hiện nhiệm vụ còn để xảy ra sai sót, Lãnh đạo UBND tỉnh 
yêu cầu kiểm điểm. 

4. Về kiến nghị, đề xuất của Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng 
Sơn 

1. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, tiếp tục có văn bản đề nghị Thủ tướng 
Chính phủ sớm phê duyệt Đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu kinh tế cửa 
khẩu: Đoàn công tác tiếp thu để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo 
thực hiện. 

2. Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh xem xét, hướng dẫn cập nhật đầy đủ 
các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh đến phần 
mềm quản lý văn bản của Ban Quản lý để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện: 
Đoàn công tác tiếp thu, đề nghị Văn phòng UBND tiếp tục tăng cường công tác 
phối hợp, có giải pháp cải thiện hiệu quả Chương trình quản lý nhiệm vu trong 
thời gian tới. 

3. Văn phòng UBND tỉnh và Sở Nội vụ phối hợp hướng dẫn Ban Quản lý 
kiện toàn các Trung tâm Quản lý cửa khẩu theo hướng sáp nhập 03 Trung tâm 
thành một đơn vị sự nghiệp trực thuộc để đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ được giao và thực hiện Nghị quyết 01/2019/NQ–HĐND ngày 
12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu, cơ quan tổ chức thu, tỷ lệ 
phần trăm (%) phân chia phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch 
vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh: Đoàn công tác 
tiếp thu để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện. 

5. Kiến nghị của Đoàn kiểm tra  

a) Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn  

- Tiếp tục quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động 
thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg 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 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ 
cương, nâng cao trách nhiệm hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, tạo 
sự lan tỏa, thống nhất từ lãnh đạo đến từng công chức, viên chức tại cơ quan. 

- Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để nỗ lực thực hiện hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ của năm trong quý IV năm 2019, không để xảy ra tình 
trạng nhiệm vụ hoàn thành chậm thời hạn, hạn chế tối đa xảy ra sai sót.  

- Cấp ủy, người đứng đầu Ban Quản lý tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ 
đạo quyết liệt, sát sao trong thực hiện nhiệm vụ của Ban; rà soát, ban hành đầy đủ 
các văn bản về quy chế, quy định của cơ quan; thực hiện nghiêm túc công tác 
tuyển dụng, đánh giá, bổ nhiệm công chức, nghiêm minh trong việc khen thưởng, 
kỷ luật. 
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 - Tiếp tục rà soát, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường 
hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính 
do Ban thực hiện. 

b) Đối với Văn phòng UBND tỉnh 

Lãnh đạo Văn phòng chỉ đạo các phòng chuyên môn khi tham mưu với 
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các cơ quan cần nghiên 
cứu, xác định thời hạn phù hợp với tính chất, phạm vi, yêu cầu của nhiệm vụ, 
bảo đảm thời hạn giao thực hiện nhiệm vụ phải hợp lý, khả thi.  

Đoàn kiểm tra thông báo để Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng 
Sơn, các thành viên Đoàn kiểm tra được biết./.  

 
Nơi nhận:  
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Sở Nội vụ;  
- Ban QLKKTCK ĐĐ-LS; 
- Các Thành viên Đoàn KT; 
- Lưu: VT, (HXĐ). 

TRƯỞNG ĐOÀN 
  
 

 

 
 
 

CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH 
Phùng Quang Hội 
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