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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 Sở Tư pháp 

 

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; 
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; 
Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 
thành lập, ban hành Quy chế làm việc Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Ngày 29/10/2019, Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 
chính đã tiến hành kiểm tra tại Sở Tư pháp. 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 

Sở Tư pháp đã xây dựng báo cáo bám sát đề cương, bố trí thành phần làm 
việc với Đoàn kiểm tra theo đúng yêu cầu tại Giấy mời số 37/GM-VP ngày 
25/10/2019. 

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 

Sở Tư pháp đã phổ biến, quán triệt tới toàn thể các phòng, đơn vị, công 
chức, viên chức, người lao động của Sở về Chỉ thị số 26/2017/CT-TTg ngày 
05/9/2017 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, Công văn số 
1310/UBND-NC ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện 
chủ đề năm 2019 về kỷ luật, kỷ cương hành chính; ban hành Kế hoạch số 
08/KH-STP ngày 21/01/2019 kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 
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chính tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở năm 2019; Công văn số 235/STP-VP 
ngày 11/01/2019 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019. 

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 

Sở Tư pháp đã rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế, quy định đã 
ban hành có liên quan đến lề lối, chế độ làm việc, thực hiện kỷ luật, kỷ cương: 
Quyết định số 38/QĐ-STP ngày 14/3/2019 ban hành Quy chế làm vệc của Sở Tư 
pháp tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 87/QĐ-STP ngày 16/5/2019 ban hành Quy 
chế chi tiêu nội bộ của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 73/QĐ-STP 
ngày 19/4/2019 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Sở Tư pháp 
tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 51/QĐ-STP ngày 28/3/2019 ban hành Quy chế thi 
đua khen thưởng của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 39/QĐ-STP 
ngày 14/3/2019 ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 228/QĐ-STP ngày 04/12/2018 về 
việc phân công nhiệm vụ, phạm vi giải quyết công việc của Lãnh đạo Sở Tư 
pháp tỉnh Lạng Sơn... 

Sở đã ban hành Thông báo số 124/TB-STP ngày 03/9/2019 công bố 
đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh 
nghiệp đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở. 

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 

Sở Tư pháp đã tiến hành thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra và 
ban hành Biên bản kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với 08/08 phòng, 
đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo Quyết định số 62/QĐ-STP ngày 08/4/2019. 
Công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp nghiêm túc thực hiện Quy 
chế văn hóa công sở; chấp hành các quy định về việc không sử dụng rượu, bia 
trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc; không hút thuốc lá trong 
giờ làm việc; đeo Thẻ  công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ. 

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 

Thủ trưởng cơ quan đã phổ biến, quán triệt Chỉ thị tới tất cả công chức, 
viên chức, người lao động trong cơ quan, yêu cầu mỗi cán bộ căn cứ vào chức 
trách, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tích cực tham mưu và triển khai thực 
hiện Chỉ thị số 26/2017/CT-TTg ngày 05/9/2017 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 UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 
tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục 
vụ người dân và doanh nghiệp một cách thiết thực, hiệu quả 
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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 Sở đã niêm yết đầy đủ các Thủ tục hành chính 
(TTHC) theo quy định. Việc giải quyết TTHC đã được thực hiện đúng quy định. 
Đã tăng cường ứng dụng CNTT và rà soát, lựa chọn TTHC mức độ 3 với 89 
TTHC, mức độ 4 với 46 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. 

Tuy nhiên vẫn còn có trường hợp quá hạn giải quyết và có phản ánh kiến 
nghị của người dân liên quan đến giải quyết TTHC.   

2.6 Việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 
Sở Tư pháp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời xây dựng và ban hành 

các Chương trình, kế hoạch cụ thể và quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các 
phòng, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện.  

Việc theo dõi, cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND 
tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao: Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 
việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 
Lãnh đạo Sở Tư pháp giao; phân công giao cho 01 chuyên viên Văn phòng Sở 
làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; cập nhật, tổng hợp báo cáo tình hình, 
tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh giao. Tổng số nhiệm vụ UBND tỉnh giao Sở Tư pháp từ đầu năm 
2019 đến ngày 27/10 trên phần mềm quản lý nhiệm vụ là: 107 nhiệm vụ hoàn 
thành đúng thời hạn là 106 nhiệm vụ (đạt 100%) không có nhiệm vụ hoàn thành 
quá hạn, còn 01 nhiệm vụ chưa hoàn thành trong hạn.  

Việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo theo kế hoạch đề ra, 3/5 
nhiệm vụ cơ bản hoàn thành, đang tiếp tục thực hiện. Việc triển khai, thực hiện 
chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Kế hoạch của UBND tỉnh được thực hiện nghiêm 
túc. Từ đầu năm đã ban hành 28 kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ để cụ thể 
hóa các Kế hoạch của UBND tỉnh. 

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 thấy công tác tiếp công dân, công 
tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác thanh tra đã được thực hiện nghiêm túc. 

Đã bố trí phòng tiếp công dân; xây dựng nội quy tiếp công dân; ban hành 
thông báo lịch tiếp công dân. Giám đốc Sở thực hiện tiếp công dân định kỳ theo 
Quy chế tiếp công dân của Sở. 

3. Nhận xét đánh giá 
a) Ưu điểm 
- Đoàn công tác đánh giá cao sự chuẩn bị Báo cáo, tài liệu và kết quả công 

tác của Sở Tư pháp đạt được trong 10 tháng năm 2019.  
- Sở đã chấp hành nghiêm túc 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 trong Ngành rất đầy đủ, bài bản. 
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- Đối với thực hiện nhiệm vụ của Ngành và nhiệm vụ được giao: Tập thể 
lãnh đạo Sở thể hiện tinh thần đoàn kết, sát sao trong chỉ đạo, điều hành; cùng 
sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức, sự nghiêm túc, quyết liệt, 
cùng tinh thần làm việc trách nhiệm cao trong thực hiện các nhiệm vụ UBND 
tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đạt được kết quả cao trong 10 tháng đầu năm 
2019, là một trong 03 Sở, ngành đạt tỷ lệ hoàn thành 100% đúng hạn, không có 
nhiệm vụ quá hạn. 

- Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức, 
người lao động nghiêm túc như: thực hiện việc đeo thẻ khi thực thi nhiệm vụ, 
không hút thuộc lá trong phòng làm việc, kỷ luật phát ngôn, thứ bậc hành chính. 

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; 

Công tác niêm yết, giải quyết TTHC đã đảm bảo theo quy định. 
- 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. Công tác 
niêm yết công khai, giải quyết thủ tục hành chính cơ bản bảo đảm theo quy định. 

b) Hạn chế 
- Chất lượng tham mưu có những nội dung còn hạn chế như: Chất lượng 

thẩm định văn bản QPPL; công tác hộ tịch; tỷ lệ hòa giải ở cơ sở. Một số việc 
tham mưu, trình UBND tỉnh còn xảy ra sai sót về chuyên môn, nghiệp vụ, phải 
đính chính văn bản; trong công tác chỉ đạo, điều hành có việc còn chưa sâu sát, 
quyết liệt ... dẫn đến có 02 lần lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu kiểm điểm.  

- Việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền còn nhiều hồ sơ giải quyết quá 
hạn; phát sinh đơn thư phản ánh kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực này. 

4. Về kiến nghị, đề xuất của Sở Tư pháp 

Đối với Đoàn kiểm tra: Đề nghị đoàn kiểm tra xem xét kiến nghị Văn 
phòng UBND tỉnh quan tâm xem xét đối với việc giao thời hạn hoàn thành 
nhiệm vụ một số công việc có nội dung, tính chất nhiệm vụ phức tạp, liên quan 
đến nhiều cơ quan, đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh giao thời hạn báo cáo, thời 
hạn hoàn thành phù hợp, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc. 

- Đoàn kiểm tra tiếp thu, báo cáo Lãnh đạo Văn phòng để có chỉ đạo các 
Phòng chuyên môn trong quá trình tham mưu, đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh giao 
việc hợp lý, phù hợp với tính chất, thời gian giải quyết công việc. 

Đối với UBND tỉnh: UBND tỉnh quan tâm, xem xét bổ sung biên chế 
công chức cho Sở Tư pháp, để Sở bố trí thêm nguồn nhân lực thực hiện các 
nhiệm vụ công tác tư pháp, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm đạt hiệu quả cao 
và đúng tiến độ được giao.  

Đoàn kiểm tra tiếp thu, trong phạm vi công tác Văn phòng UBND tỉnh sẽ 
phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ngành liên quan báo cáo, tiếp tục tham mưu 
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo và có giải pháp phù hợp để 
góp phần nâng cao hiệu quả công tác của Ngành Tư pháp thời gian tới. 
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5. Kiến nghị của Đoàn kiểm tra  
- Sở Tư pháp tiếp tục tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo các công chức, viên 

chức, người lao động nêu cao tinh thần công vụ, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ 
cương hành chính. Tăng cường công tác kiểm tra, quyết liệt, xử lý nghiêm 
những công chức, viên chức, người lao động không chấp hành kỷ luật, kỷ cương 
hành chính.  

- Tiếp tục tuyên truyền, 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; Công văn số 1310/UBND-NC ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND 
tỉnh về thực hiện chủ đề năm 2019 về kỷ luật, kỷ cương hành chính; để mỗi 
công chức, viên chức, người lao động tự ý thức và tự giác và dần dần trở thành 
văn hóa chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đồng thời cần quan tâm, kịp 
thời khen thưởng, biểu dương những cá nhân chấp hành tốt công tác này. 

- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức, nhất là đội ngũ lãnh 
đạo các Phòng, đơn vị; quan tâm đến công tác bồi dưỡng, đào tạo tại chỗ, phát 
huy trí tuệ, phương pháp làm việc đối với đội ngũ công chức, viên chức trẻ; cần 
xây dựng hình ảnh công chức, viên chức Ngành Tư pháp chuyên nghiệp, công 
tâm, mẫu mực. 

- Ứng dụng mạnh mẽ hơn nữa CNTT nói chung, các phần mềm chuyên 
ngành nói riêng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Ngành trong thời 
gian tới. 

 Đoàn kiểm tra thông báo để Sở Tư pháp, các thành viên Đoàn kiểm tra 
được biết./.  

Nơi nhận:  
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Sở Tư pháp; 
- Các Thành viên Đoàn KT; 
- Lưu: VT, (HXĐ). 

TRƯỞNG ĐOÀN 
  
 

 

 
 
 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH 
Phạm Hùng Trường 
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