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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 2022 tại Sở Nội vụ 

   

Ngày 22/8/2022, 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 2022 tại Sở Nội vụ. 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 Sở Nội vụ có đồng chí Giám đốc Sở và đại diện 

lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở. 

Sau khi nghe Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2022, ý kiến của các thành phần tham dự và 

ý kiến trao đổi làm rõ của lãnh đạo Sở Nội vụ, 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 công tác chuẩn bị 

phục vụ kiểm tra của Sở Nội vụ. Sở Nội vụ là cơ quan quản lý đa ngành, đa lĩnh 

vực, khối lượng công việc lớn, tính chất phức tạp, nhạy cảm, trong những năm 

qua Sở đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển 

chung của tỉnh.  

Trong 7 tháng đầu năm 2022 và thời gian trước đây, qua theo dõi thấy 

rằng chất lượng tham mưu, đề xuất của Sở Nội vụ cho UBND tỉnh là khá tốt, thể 

hiện sự nghiêm túc trong công tác thực hiện. Trong năm 2022, Sở đã chủ động, 

kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm 

vụ năm 2022 theo đúng yêu cầu, có một số đổi mới, sáng tạo trong công tác 

quản lý, điều hành để các cơ quan, đơn vị liên quan có thể nghiên cứu tiếp thu, 

học tập. Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao, các 

nhiệm vụ giao tại Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2022 cơ bản bảo 

đảm tiến độ theo kế hoạch.   

Công tác tham mưu triển khai về cải cách hành chính của tỉnh kịp thời, 

hiệu quả; kết quả giải quyết thủ tục hành chính của ngành đạt kết quả cao: có 

318/361 hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết, trong đó giải quyết trước hạn 

311 hồ sơ, 07 hồ sơ đúng hạn và không có hồ sơ quá hạn, các hồ sơ còn lại đang 

giải quyết đều trong thời hạn quy định. Công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương 

được tăng cường. Các mặt công tác khác của Sở đều được quan tâm chỉ đạo 

thực hiện đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra. 
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2. Một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Sở 

vẫn còn có một số hạn chế như sau:  

Công tác tham mưu cho UBND tỉnh còn có việc chất lượng chưa cao, 

chưa có những giải pháp đột phá để tham mưu giải quyết dứt điểm một số hạn 

chế trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức 

xây dựng chính quyền...  

Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI) của đơn 

vị giảm điểm qua các năm liên tiếp (năm 2019 đứng thứ 16, năm 2020 đứng thứ 

17, năm 2021 đứng thứ 19/24 cơ quan cấp sở, ngành được đánh giá).  

Trang thông tin điện tử của Sở có một số mục thiếu thông tin, số lượng tin 

bài còn ít, chưa được cập nhật thường xuyên, kịp thời. 

Còn có Công chức vi phạm pháp luật trong khi thi hành công vụ bị xử lý.  

3. Kiến nghị của Tổ Công tác  

Để tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của 

UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao trong năm 2022, Tổ 

Công tác đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, tăng 

cường kiểm tra, đôn đốc công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức 

thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2022 của tỉnh là “Siết chặt kỷ cương, tăng 

cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”, trong đó quan tâm 

thực hiện tốt một số nội dung sau:  

1) Rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tập trung hoàn thành tốt nhất 

các nội dung nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 được UBND tỉnh giao; theo 

chức năng nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, 

nhiệm vụ tại Nghị quyết số 59-NQ/TU ngày 06/12/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh khóa XVII về nhiệm vụ năm 2022; Nghị quyết số 50/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 

năm 2022; chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Chương trình làm 

việc của UBND tỉnh năm 2022 và các nhiệm vụ lãnh đạo UBND tỉnh giao có 

thời hạn. 

2) Tăng cường tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho công 

chức, viên chức của ngành, bồi dưỡng về lý luận, chính trị, nhận thức pháp luật 

và làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công 

chức, không để xảy ra các tình trạng vi phạm pháp luật trong đội ngũ cán bộ của 

ngành. 

3)  Tiếp tục làm tốt các công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao; chủ động, tích cực hơn trong việc tham mưu, đề xuất xây dựng, 

điều chỉnh các cơ chế, chính sách, kịp thời tham mưu UBND tỉnh các nội dung 

chỉ đạo liên quan đến lĩnh vực quản lý của Sở. 



3 

  

4) Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để ứng dụng 

chuyển đổi số mạnh mẽ hơn nữa trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của 

ngành như lưu trữ, thi đua khen thưởng, quản lý cán bộ, công chức,.... 

5) Tiếp tục thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, luân chuyển 

cán bộ, tinh giản biên chế; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa các 

nội dung cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; có giải pháp nâng cao các chỉ số 

tụt giảm, không bền vững, nhất là chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, 

ban, ngành (DDCI) của đơn vị. 

6) Quan tâm nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử của Sở để đảm 

bảo công tác thông tin, chỉ đạo điều hành của ngành được kịp thời, chính xác; 

nghiên cứu xây dựng đội ngũ cộng tác viên cung cấp thông tin cho trang thông 

tin điện tử của Sở. 

4. Về đề xuất, kiến nghị của đơn vị 

1) Đối với kiến nghị đề nghị Văn phòng UBND tỉnh xem xét, không tham 

mưu cho UBND tỉnh giao nhiệm vụ và cập nhật thời hạn giao việc trên hệ thống 

phần mềm quản lý nhiệm vụ của UBND tỉnh đối với các nhiệm vụ có liên quan 

đến văn bản mật:  

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, để khắc phục tình trạng quên việc, 

sót việc (gồm cả các nội dung mật), Văn phòng UBND tỉnh thống nhất sẽ tiếp 

tục thực hiện giao nhiệm vụ trên hệ thống phần mềm quản lý nhiệm vụ của 

UBND tỉnh, đề nghị Sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần chủ động, phối 

hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh để kết thúc nhiệm vụ khi đã hoàn thành 

nhiệm vụ bảo đảm kịp thời, linh hoạt.  

2) Đối với đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, 

Viễn thông Lạng Sơn khẩn trương khắc phục các lỗi, bất cập khi tích hợp phần 

mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice và phần mềm dịch vụ công 

trực tuyến và một cửa điện tử iGate:  Tổ công tác xin được tiếp thu ý kiến của 

Sở và sẽ đề xuất, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan tập 

khắc phục các nội dung trên. 

Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh thông báo để Sở Nội vụ thực hiện./. 

Nơi nhận:                       
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (BC); 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, NV, TP, TTTT;  

- Thanh tra tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (ĐDĐ). 

TỔ TRƯỞNG 

 

 
 

 

 
CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH 

Phạm Hùng Trường 
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