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THÔNG BÁO
Kết luận kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo
của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2021
tại UBND thành phố Lạng Sơn
Ngày 10/8/2021, Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra
việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ
tịch UBND tỉnh giao năm 2021 tại UBND thành phố Lạng Sơn. Tham dự kiểm tra
có các thành viên Tổ công tác tại Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 29/4/2021
của Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía UBND thành phố Lạng Sơn có Chủ tịch UBND
thành phố Lạng Sơn và đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc
UBND thành phố Lạng Sơn.
Sau khi nghe Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2021 và ý kiến của các thành phần tham dự
làm viê ̣c và ý kiến giải trình của UBND thành phố Lạng Sơn; đồng chí Phạm
Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác của Chủ
tịch UBND tỉnh kết luận như sau:
1. Đánh giá chung
Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nghiêm túc, tích cực
của UBND thành phố Lạng Sơn trong công tác chuẩn bị nội dung báo cáo, bố trí
thành phần làm việc đầy đủ. UBND thành phố Lạng Sơn đã kịp thời ban hành các
văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch và ngân
sách nhà nước năm 2021 theo đúng yêu cầu về nội dung, tiến độ.
Trong 7 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức
nhưng UBND thành phố Lạng Sơn đã rất chủ động, tích cực trong việc triển khai
thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ được giao theo Chương trình số
01/CTr-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh và đã đạt được những kết quả
khả quan. Đơn vị đã quyết liệt, đổi mới nội dung, phương thức quản lý, nâng cao
chất lượng công tác chỉ đạo điều hành, kiện toàn tổ chức bộ máy, nỗ lực, cố gắng
hoàn thành các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Trong tổng số 34 nhiệm vụ được
UBND tỉnh giao, đã hoàn thành 33/34 nhiệm vụ, còn 01 nhiệm vụ chưa hoàn
thành còn thời hạn. Đã chủ động xây dựng Chương trình công tác, kế hoạch thực
hiện 06 nhóm với 22 nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức triển khai thực hiện tại Quyết
định số 192-QĐ/TU của Tỉnh ủy.
Công tác giải phòng mặt bằng trên địa bàn được quan tâm, chỉ đạo quyết
liệt. Các phòng, ban chuyên môn, chính quyền cấp cơ sở có nhiều nỗ lực, cố gắng
trong công tác triển khai thực hiện và đạt được những kết quả rất khả quan đối với
một khối lượng rất lớn các dự án phải thực hiện (50 dự án trong đó có 05 dự án
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nằm trong danh mục các dự án trọng điểm của UBND tỉnh). Đã bám sát các văn
bản chỉ đạo, chương trình công tác, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND
tỉnh để chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung như: tỷ lệ thu ngân sách Nhà nước đạt
khá; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, phòng, ban từ
thành phố đến xã, phường để nâng cao năng lực, hiệu quả công tác; xây dựng và
đưa vào hoạt động của Trung tâm IOC thành phố Lạng Sơn; chỉ số năng lực cạnh
tranh và chỉ số cải cách hành chính cấp sở, ngành, huyện, thành phố luôn được
duy trì trong nhóm đầu của cấp huyện …
2. Hạn chế, vướng mắc
Trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh còn có
việc chưa được kịp thời, chất lượng chưa cao, vẫn còn 01 nhiệm vụ hoàn thành
chậm thời hạn.
Công tác giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, đặc biệt là nguồn vốn ngân
sách tỉnh, vốn đầu tư từ nguồn thu phí, vốn cân đối ngân sách địa phương, sử
dụng đất tỉnh phân bổ mới chỉ đạt 4,6% tổng kế hoạch vốn giao.
Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhìn chung còn chậm, một số dự
án chưa đáp ứng được yêu cầu của tỉnh cũng như mong muốn của các nhà đầu tư,
quá trình tổ chức thực hiện thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng còn gặp
nhiều khó khăn, vướng mắc do một số người dân không hợp tác trong công tác đo
đạc, kiểm đếm.
Công tác chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn còn nhiều bất cập.
Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính còn một
số hạn chế như: tỷ lệ hồ sơ TTHC được thực hiện thông qua dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3, 4 còn thấp; còn có 4 phản ánh, kiến nghị của người dân về công
tác giải quyết TTHC; việc tác nghiệp quy trình giải quyết TTHC trên hệ thống
một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế.
3. Kiến nghị của Tổ Công tác
Để tiếp tục triển khai, thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kết luận, chỉ
đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao trong năm 2021,
Tổ Công tác đề nghị UBND thành phố Lạng Sơn quan tâm thực hiện một số nội
dung sau:
a) Tăng cường hơn nữa công tác quản trị nội bộ; quyết liệt, đổi mới nội
dung, phương thức quản lý, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều
hành. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các phòng, ban chuyên môn, các
xã, phường trong thực hiện nhiệm vụ; bám sát chủ đề năm 2021 của tỉnh “Siế t
chă ̣t kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyế t liê ̣t hành động, sáng ta ̣o bứt
phá” để chỉ đạo nghiêm túc thực hiện;
b) Tập trung triển khai quyết liệt để hoàn thành đạt, vượt các nhóm nhiệm
vụ trọng tâm năm 2021 do Tỉnh ủy phê duyệt đối với Thành ủy Lạng Sơn. Chủ
động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thành
tốt các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 17/02/2021 của
UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban
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Thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
thực hiện năm 2021. Đồng thời có phương pháp kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh
giá thực hiện;
c) Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, bảo đảm vệ sinh môi
trường. Đẩy mạnh hơn nữa công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa
bàn, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu
tư công, khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án được giao quản lý. Tập
trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách nhà nước, tăng cường các giải
pháp tăng thu, chống thất thu thuế, thu hồi nợ đọng, phấn đấu hoàn thành nhiệm
vụ thu năm 2021;
d) Quan tâm hơn nữa công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục
hành chính; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công
việc chuyên môn và tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp;
đ) Nghiên cứu các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính
qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và giải quyết TTHC theo
cơ chế 4 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm định, giải quyết, trả kết quả); nghiên cứu từng
bước chuyển giao việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC cho đơn vị dịch vụ bưu
chính để giảm tải gánh nặng cho cơ quan nhà nước; phối hợp với Văn phòng
UBND tỉnh nghiên cứu đề xuất đưa một số thủ tục hành chính cấp thành phố ra
giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; chỉ đạo các bộ phận liên
quan thực hiện nghiêm túc quy trình giải quyết TTHC trên hệ thống một cửa điện
tử và dịch vụ công trực tuyến;
e) Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, tăng cường xuống cơ
sở để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời tuyên truyền, vận
động, giải quyết tháo gỡ ngay tại cơ sở;
g) Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy
nhằm đáp ứng yêu cầu hiện nay.
4. Về đề xuất, kiến nghị của đơn vị:
Đối với các kiến nghị UBND thành phố Lạng Sơn về: bổ sung biên chế đối
với một số đơn vị sự nghiệp trên địa bàn như Giáo dục đào tạo, Trung tâm phát
triển quỹ đất và kiến nghị phân cấp nguồn thu để thành phố có đủ nguồn lực trong
công tác chỉnh trang đô thị. Tổ công tác tiếp thu các kiến nghị của UBND thành
phố Lạng Sơn; trước mắt đề nghị UBND thành phố Lạng Sơn chủ động sắp xếp,
đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, bố trí biến chế sự
nghiệp hợp lý trong tổng số biên chế được giao để đảm bảo nhu cầu giải quyết
công việc. Chủ động sử dụng nguồn thu ngân sách nhà nước và nhiệm vụ chi đã
được phân cấp đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.
Kết thúc đợt kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh,
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2021, Tổ công tác sẽ tổng hợp
kết quả thực hiện nhiệm vụ, cũng như các đề xuất, kiến nghị của các sở, ban,
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ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết
định.
Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh thông báo để UBND thành phố Lạng
Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (BC);
- Các Sở: KH&ĐT, TC, NV, TP;
- Thanh tra tỉnh;
- UBND thành phố Lạng Sơn;
- C, PVP UBND tỉnh,
các phòng CM, TH-CB;
- Lưu: VT, THNC (PT).
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CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Phạm Hùng Trường

